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1. Selvityksen tausta ja lähtökohdat
1.1. Selvityksen tausta
Nurmeksen kaupunki (KV 25.10.2018 § 58) ja Valtimon kunta (KH 24.9.2018 § 133) ovat päättäneet
kuntaliitosselvityksen tekemisestä. Aloitteen kuntaliitosselvityksen tekemisestä teki Valtimon
valtuusto 18 valtuutetun 17.9.2018 jättämän valtuustoaloitteen perusteella. Selvitystyötä varten
perustettiin kuntaliitosselvitystoimikunta, joka toimii hankkeen ohjausryhmänä sekä nimettiin
valmistelutyöryhmä selvityksen valmistelua varten. Sen apuna on työskennellyt kolme
selvitystyöryhmää.
Kuntaliitosselvityksen
tärkeimpiä
lopputuloksia
ovat
kuntaliitosselvitysraportti
sekä
yhdistymissopimusluonnos. Tässä kuntaliitosselvitysraportissa tarkastellaan Valtimon kunnan
liittämistä Nurmeksen kaupunkiin tai molempien kuntien jatkamista itsenäisenä. Selvityksen
tavoitteena on antaa kunnille tarvittavat tiedot mahdollista kuntarakennemuutosta koskevan
päätöksenteon pohjaksi sekä edistää tietoon perustuvaa muutosjohtamista kunnissa. Tarkastelun
perustana on kuntarakennelain asettamat tavoitteet kuntien mahdolliselle yhdistymiselle. Eri teemoja
tarkastellaan sekä kuntalaisten, kunnan eri sidosryhmien, henkilöstön, päätöksenteon ja johtamisen
sekä talouden näkökulmasta.
Raportissa käsitellään sekä nykytilaa että tulevaisuuden strategisia haasteita ja tavoitteita hyödyntäen
viimeaikaista kuntaliitostutkimustietoa. Selvitysraportti on luonteeltaan selvitystyön aikana tehtyä
tarkastelua kokoava ja tiivistävä. Yksityiskohtaiset, eri toimialoja kuvaavat sekä kuntien taloutta,
elinvoimaa sekä paikallis- ja aluetaloutta koskevat selvitykset ovat tämän raportin liitteenä. Eri
toimialojen raportit vertailevat Nurmeksen ja Valtimon tilannetta sekä nostavat esiin molempien
kuntien hyviä käytäntöjä. Tulevaisuuteen liittyvien epävarmuuksien vuoksi talouden painelaskelmat
on esitetty eri skenaarioiden muodossa. Selvitysraportti taustoittaa kokonaisuudessaan
yhdistymissopimuksessa käsiteltäviä asioita ja samalla se on sopijaosapuolten strateginen
tahdonilmaisu, miten uudessa kunnassa toimitaan.
Selvityksen käynnistämisen lähtökohtana ovat kuntien toimintaympäristön muutoksista aiheutuvat
ennennäkemättömät kuntien toimintaan ja talouteen kohdistuvat paineet. Kuntien toimintaympäristö
on muuttunut entistä monimutkaisemmaksi ja haasteellisemmaksi, mikä lisää tarvetta uudistaa
toimintatapoja ja organisoitumista kunnissa. Usein toimintaympäristön muutokset ovat vaikeammin
ennakoitavissa ja reagointiaika on niihin lyhentynyt. Valtionosuuksiin liittyvät yllätykset, sosiaali- ja
terveydenhuoltoon (Siun Sote) liittyvät kustannuspaineet, maakunta- ja soteuudistukseen liittyvä ns.
välitila sekä avainhenkilöiden eläköityminen (mm. kunnanjohtaja) ovat yleisten toimintaympäristön
muutostekijöiden (esim. väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen muutos sekä muuttoliike) ohella niitä
keskeisiä tekijöitä, joiden perusteella selvityksen käynnistäminen kesken valtuustokauden nähtiin
perustelluksi.
Tässä raportissa fokus on näin ollen toimintaympäristön muutoksissa ja niiden ennakoinnissa sekä
nykytilan arvioinnissa. Raportissa hahmotetaan myös alustavasti, millainen mahdollisesti yhdistyvästä
kunnasta tulisi. Nämä alustavat hahmotelmat ovat tärkeitä niin kuntalaisten, kunnan päättäjien kuin
henkilöstön ja eri sidosryhmien näkökulmasta.
Kuntaliitokseen tarvittavan yhteisen tahtotilan syntymistä edistää se, mitä enemmän Nurmeksen ja
Valtimon strategioissa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmissa määritellyt tavoitteet ovat
samansuuntaisia. Onnistunut kuntaliitos edellyttää hyvien käytäntöjen tunnistamista sekä molempien
kuntien hyvien käytäntöjen hyödyntämistä uudessa kunnassa. Keskeisiä kysymyksiä ovat, miten
palvelut voitaisiin turvata uudessa kunnassa ja miten kuntaliitoksen mahdollistama
kehittämispotentiaali hyödynnetään elinvoiman edistämiseksi. Kuvan muodossa tämän voi esittää
seuraavasti:
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Kuvio 1: Kuntaliitosselvityksen lähtökohdat

Toimintaympäristössä tapahtuvista moninaisista muutoksista huolimatta kuntien tulee jatkossakin
pystyä turvaamaan kuntalaisille palvelut, luomaan hyvän elämän edellytyksiä ja edistämään
hyvinvointia sekä vahvistamaan alueensa elinvoimaa työpaikkojen ja työllisyyden turvaamiseksi.
Kuntaliitoksen avulla tulisi löytää uusia keinoja turvata palvelut etenkin muuttotappiokunnissa ja
tähän mahdollisesti toteutettava kuntaliitos tarjoaa kehittämispotentiaalia. Palvelujen turvaamisen
lisäksi elinkeinojen kehittämiseen ja elinvoimaan liittyvät kysymykset ovat selvityksessä keskeisessä
roolissa. On syytä muistaa, että erityisesti elinvoiman vahvistamiseen liittyvä kehittämispotentiaalin
hyödyntäminen on useamman kuin yhden valtuustokauden mittainen tehtävä. ”Pikavoittoja” tällä
alueella on harvoin saavutettavissa.
Selvitysalue käsittää Nurmeksen kaupungin ja Valtimon kunnan. Selvitysalueen maapinta-ala on
2401 km2, josta Nurmeksen osuus on 1601 ja Valtimon 800. Selvitysalueen vesipinta-ala on
Nurmeksessa 254 km2 ja Valtimolla 38 km2. Alue sijaitsee Pohjois-Karjalan maakunnan
pohjoisosassa. Naapurikuntia ovat Juuka, Lieksa, Rautavaara, Sotkamo ja Kuhmo. Matkaa Joensuuhun
on Nurmeksesta 127 km ja Valtimolta 142 km.
Hallinnollisesti itsenäiseksi kunnaksi Valtimo määrättiin erotettavaksi Nurmeksen kunnasta Kuopion
lääninhallituksen 14.9.1909 tekemällä päätöksellä 1.1.1910 alkaen. Mikäli valtuustot tekisivät
yhdistymispäätöksen ja hyväksyisivät yhdistymissopimuksen, tapahtuisi ”jälleenyhdistyminen” 110
vuoden jälkeen.
Kunnat ovat keskenään selvittäneet kuntaliitosta jo aiemmin (vuosina 2014 ja 2012). Lisäksi kunnilla
on laajalti yhteistoimintaa ja kunnat käyttävät näin samoja järjestelmiä ja palveluntuottajia.

5

1.2 Kuntarakennelain asettamat lähtökohdat
Kuntajaon muuttamisesta säädetään kuntarakennelaissa. Kuntarakennelain mukaan kuntajaon
kehittämisen tavoitteena on elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva
kuntarakenne, joka vahvistaa kunnan asukkaiden itsehallinnon edellytyksiä. Tavoitteena on myös,
että kunta muodostuu työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on
taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata kunnan asukkaiden
palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta sekä riittävästä omasta palvelutuotannosta.
Kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos edistää edellä mainittuja kuntajaon kehittämisen tavoitteita
sekä parantaa:
1) kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä
tuottamisesta tai muuten edistää kunnan toimintakykyä;

vastata

palvelujen

järjestämisestä

ja

2) alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita;
3) alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia; tai
4) alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta.
Edellä mainitut edellytykset ovat luonteeltaan vaihtoehtoisia, jolloin jo yhdenkin niistä täyttyessä
kuntajaon muutos voidaan tehdä.
Kunnan on muodostuttava yhdestä alueesta, joka muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden, jollei
valtioneuvosto alueellisen eheyden puolesta erityisen kuntajakoselvityksen perusteella toisin päätä.
Kuntajaon muuttamisen edellytyksiä arvioidaan myös alueen tulevan kehityksen kannalta.
Kuntajakoa muutettaessa tulee pyrkiä kielellisesti yhteensopiviin alueisiin, joissa turvataan suomenja ruotsinkielisen väestön oikeudet saada palveluja omalla kielellään samanlaisten perusteiden
mukaan.

1.3 Selvitystyön organisointi
Selvitystyötä johtaa kuntaliitoksen selvitystoimikunta, johon kuuluvat Valtimolta Ilona Alhoniemi,
Päivi Härkin, Anna Hölttä (vpj.), Veijo Karppinen, Timo Oinonen, Jari Piirainen, Marko Rautiainen,
Tuula Rautiainen ja Jani Savolainen sekä 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.
Selvitystoimikunnan alaisuudessa toimii valmisteluryhmä, johon kuuluvat Valtimolta kunnanjohtaja
Leena Mustonen ja hallintojohtaja Arja Tervonen ja Tervosen eron jälkeen 2.1.2019 alkaen va.
hallintojohtaja Kyösti Korhonen sekä Nurmeksesta kaupunginjohtaja Asko Saatsi ja talousjohtaja Jussi
Sallinen. Sparraajina ovat toimineet konsultit Jarmo Asikainen ja Kaija Majoinen FCG Oy:stä. FCG:stä
raportin tietojen tuottamiseen ja kokoamiseen ovat osallistuneet lisäksi johtava konsultti Anni Antila
ja tutkimuspäällikkö Heikki Miettinen.
Valmisteluryhmän alaisuudessa toimii kolme valmistelevaa työryhmää:
a. Tekniikan toimiala tekninen johtaja Pasi Parkkinen(pj), tekninen johtaja Ari Jaaranen(vpj. ),
kaupunkirakennepäällikkö Niko Mahlavuori, kuntatekniikan päällikkö Matti Mäkelä,
kaupunkirakennelautakunnan pj Hannu Mikkilä, lisäksi kutsuttuina asiantuntijoina Jukka
Nevalainen Pikes Oy:stä ja Paavo Haverinen Nurmeksen Lämpö Oy:stä.
b. Hyvinvoinnin toimiala (koulutus, varhaiskasvatus, vapaa-aika, kulttuuri) (kasvatus- ja
koulutusjohtaja Ville Korkeala (pj), hyvinvointijohtaja Petri Moilanen sekä vapaa-aikapäällikkö
Jarkko Nevalainen.
c. Keskushallinnon toimiala va hallintojohtaja Anne Korhonen(pj), hallintojohtaja Arja
Tervonen(vpj), ruokapalvelupäällikkö Marja Pitkänen, ruokapalvelupäällikkö Pirjo Piirainen,
maaseutujohtaja Esko Saatsi, maaseudun kehittäjä, valtuutettu Jukka Mikkonen,
lomituspalvelupäällikkö Erja Pelkonen, kunnanhallituksen pj Anna Hölttä.

6

Selvitystä tehtäessä tunnistetaan se kuntaliitoksiin liittyvä kokemus- ja tutkimustieto, että
kuntaliitoksen automaattisilla vaikutuksilla – sekä hyödyillä että haitoilla – on oletettua vähäisempi
merkitys ja vastaavasti kuntaliitoksen käytännön toteutuksella on oletettua suurempi vaikutus
kuntaliitoksen tuloksiin (Koski, Kyösti ja Halonen 2013). Tämän vuoksi taitavaan muutosjohtamiseen
liittyy henkilöstön lisäksi kuntalaisten ja kunnan eri sidosryhmien mukaan ottaminen ja kuuleminen
osana selvitysprosessia. Myös uusi kuntalaki korostaa tiivistä vuorovaikutusta kuntalaisten kanssa.
Kuntarakennelain 7 §:n mukaan yhdistymisesityksen valmistelussa on huolehdittava kuntalaisten
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista.
Yhteistoimintamenettely sekä kuntalaisten kuuleminen ovat näin ollen tärkeä osa selvitystyön
organisointia. Ensimmäiset kuntalaisten kuulemistilaisuudet järjestettiin marraskuussa Valtimolla
21.11.2018 ja Nurmeksessa 22.11.2018. Näissä tilaisuuksissa kerrottiin työn aikataulusta ja
työsuunnitelmasta. Maaliskuussa 2019 molemmissa kunnissa pidettävissä tilaisuuksissa käsitellään
selvitystyön tuloksia. Kuntien yhteistyötoimikunnat kokoontuivat ensimmäisen kerran marraskuussa
2018 ja seuraavan kerran helmikuussa 2019. Aktiivinen, vuorovaikutteinen viestintä sekä eri
kuulemistilaisuudet vähentävät osaltaan henkilöstön ja kuntalaisten kokemaa epätietoisuutta,
muutospelkoa ja samalla mahdollistavat henkilöstön osaamisen laaja-alaisen hyödyntämisen
selvitystyössä ja mahdollisessa yhdistymisprosessissa.
Nurmeksen kaupungin ja Valtimon kunnan kuntaliitoselvityksen viestinnän tueksi tehtiin omat wwwsivut, joille on koottu asian valmistelua koskevaa materiaalia. Sivulla on myös palautelomake, jolla
kuntalaiset voivat lähettää työryhmille kuntaliitosselvitykseen liittyvää palautetta ja ehdotuksia.
Viestintää on täydennetty sosiaalisen median keinoin. Lisäksi esimerkiksi Ylä-Karjala, Karjalainen, YLE
Joensuu sekä Kuntalehti ovat viestineet kuntaliitosselvityksestä ja sen etenemisestä.
Seurakuntajako noudattaa kuntajakoa ja kuntien yhdistyessä seurakuntienkin tulee yhdistyä tai
muodostaa seurakuntayhtymä. Kuntien ja seurakuntien mahdollisia liitoshankkeita esitellään
0yhteisellä yleisötilaisuudella, joka on Valtimon seurakuntatalolla 19.2.2019.
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2. Selvitysalueen toimintaympäristö
2.1 Väestö
Kuntaliitosselvityksessä on mukana kaksi Pielisen Karjalan kuntaa, Nurmeksen kaupunki ja Valtimon
kunta, joiden yhteenlaskettu asukasmäärä on 31.12.2018 tiedon mukaan 9 787 asukasta.
Selvitysalueen asukasmäärä on ollut pitkään laskussa. Tällä vuosikymmenellä asukasluku on laskenut
keskimäärin 165 asukasta vuodessa (n. 1,4 %) siksi, että syntyneiden määrä on vuosittain
huomattavasti pienempi kuin kuolleiden määrä. Lisäksi maan ja maakunnan sisäinen muuttoliike
vaikuttaa asukasluvun laskuun.
Väestökehitys selvityskunnissa on hyvin samansuuntainen kuin Itä-Suomessa yleensä. Ennusteen
mukaan lasten, nuorten ja työikäisten määrä on vähenemässä ja yli 65-vuotiaiden osuus kasvamassa.
Erityisesti yli 75-vuotiaiden osuus näyttäisi kasvavan voimakkaasti vuoteen 2035 ennusteessa. Vaikka
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäminen onkin nyt ”leveämmillä harteilla” ja mahdollisen
maakunta- ja soteuudistuksen myötä myös kuntien järjestämis- ja rahoitusvastuu siirtyisi pois
kunnilta, asettaa ikärakenteen kehitys suuria haasteita niin palvelujen järjestämiselle kuin kuntien
tulotalouden kehitykselle. Samaan aikaan työikäisen (17-64-vuotiaat) väestön määrä laskisi vuoteen
2035 mennessä ennusteen mukaan 28 prosenttia ja jo lyhyelläkin aikavälillä (2020) yhdeksän
prosenttia.
Kuvio 2: Ennustettu väestökehitys ikäluokittain

Selvitysraportissa vertaillaan selvitysaluetta ja sen kuntia koko Pohjois-Karjalaan ja Pohjois-Karjalan
muihin seutukaupunkeihin (Lieksa ja Kitee). Lisäksi verrokkikuntina on Kainuussa oleva naapurikunta
Sotkamo sekä Pohjois-Pohjanmaan eteläisessä osassa sijaitsevaa maaseutumainen seutukaupunki
Nivala. Benchmarking näkökulma auttaa osaltaan arvioimaan selvityskuntien erityisprofiileja sekä
nostaa esiin strategisia muutosjohtamiseen liittyviä kysymyksiä.
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Kuvio 3: 7-15 ikäluokkien kehitys Nurmes-Valtimolla ja verrokkialueilla, 2017=100

Vertailukuntiin nähden Nurmes-Valtimon alueella 7-15 vuotiaiden osuus tulee laskemaan pitkällä
aikavälillä noin viidenneksen nykyisestä. Valtimolla ikäryhmän ennusteen mukainen väheneminen olisi
kuitenkin vain 6 prosenttia ja 2020-luvun vaihteessa lasten ja nuorten määrä jopa kasvaisi.
Taulukko 1: Ikäluokan 7-15 määrän kehitys Nurmes-Valtimolla ja verrokkialueilla
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Kuvio 4: 16-18 vuotiaiden määrän kehitys Nurmes-Valtimolla ja verrokkialueilla,
2017=100

Taulukko 2: 16-18 vuotiaat Nurmes-Valtimolla ja verrokkialueilla

Samanlainen, laskeva kehitys koskee ennusteissa myös 16-18-vuotiaita eli ikäryhmän väestömäärä
laskisi viidenneksen. Valtimolla ennuste aaltoilee voimakkaasti tarkastelujakson ajan laskien alle 75
prosenttiin nykyisestä vuoteen 2020 mennessä ja kasvaen vuoteen 2030 mennessä. Tätä selittää
ikäryhmän pieni koko (2017: 66). Ennuste 16-18 -vuotiaiden määrästä nostaa kuitenkin esiin
strategisena kysymyksenä sen, miten varmistetaan omien koulujen vetovoimaisuus ja saadut
kotikuntakorvaukset.
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Kuvio 5: Työikäiset (17-64-vuotiaat), 2017=100

Taulukko 3: Työikäiset (17-64 vuotiaat) Nurmes-Valtimolla ja verrokkialueilla

Vuonna 2017 työikäisiä (17-64-vuotiaat) oli selvitysalueella 5 269. Ennusteen mukaan työikäisestä
väestöstä vähenisi yli neljännes (25 %) vuoteen 2030 mennessä, jonka jälkeen lasku tasaantuisi.
Pohjois-Karjalassa lasku olisi 10 prosenttia vuoteen 2040 mennessä ja Nurmes-Valtimon alueella 28
prosenttia. Työikäisen väestön saaminen alueelle sekä työpaikkojen aikaansaaminen ovat näin ollen
mahdollisen uuden kunnan keskeisiä elinvoimaan liittyviä tavoitteita.
Selvitysalueen yli 65-vuotiaiden osuus tulisi ennusteiden mukaan kasvamaan vuotta 2030 kohden
(noin +15 prosenttia), jonka jälkeen määrä lähtisi laskuun siten, että vuonna 2040 ikäryhmän
asukkaiden vastaisi nykyistä määrää. Kasvu on selkeästi alhaisempaa kuin koko maassa (+31%) tai
Pohjois-Karjalassa (+17%).
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Kuvio 6: Yli 65-vuotiaat Nurmes-Valtimolla ja verrokkialueilla, 2017=100

Taulukko 4: Yli 65-vuotiaat Nurmes-Valtimolla ja verrokkialueilla

Ikäihmisten määrän kehitystä tarkasteltaessa ikäihmisiä ei tule käsitellä yhtenä ryhmänä, vanhuksina
tai eläkeläisinä, vaan aktiivisina ja omatoimisina kolmannen iän seniorikansalaisina ja neljännen iän
tukea ja hoivaa tarvitsevina vanhuksina. Erityisesti kolmannen iän seniorikansalaiset ovat usein
kunnassaan aktiivisia vaikuttajia, yhdistyksissä ja lähiyhteisöissä toimijoita, osa-aikaisia yrittäjiä sekä
voimavarana organisoimattomassa vapaaehtois- ja palvelutoiminnassa (talkootyö, naapuriapu,
omaishoito ym.). Heillä on myös sellaista hiljaista tietoa, joka on yhä kysytympi voimavara kuntien,
alueiden ja koko maailman muutosmyllerryksessä (Helander 2006).
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Yli 75-vuotiaiden osalta ennusteessa arvioidaan kuitenkin huomattavasti suurempaa kasvua.
Ikäryhmän asukasmäärä kasvaisi voimakkaasti vuoteen 2035 ja tämän jälkeen tasaantuisi.
Selvitysalueella kasvu olisi vuoteen 2040 mennessä +46 prosenttia eli miltei puolet enemmän.
Tässäkin Pohjois-Karjalan ja koko maan kehitys on selkeästi korkeampaa (+84 % ja +76%).
Kuvio 7: Yli 75-vuotiaat Nurmes-Valtimolla ja verrokkialueilla, 2017=100

Taulukko 5: Yli 75-vuotiaat Nurmes-Valtimon alueella

Nurmes-Valtimon alueella väestöllinen huoltosuhde, joka kuvaa työikäisten ja ei-työikäisten välistä
suhdetta oli vuonna 2017 0,89. Edellä kuvatuista ikäryhmäennusteista johtuen huoltosuhteen
ennustetaan kasvavan vuoteen 2030 ja tämän jälkeen lievästi laskevan. Vuonna 2040 huoltosuhde
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olisi 1,18 eli ei-työikäisiä tulisi olemaan enemmän kuin työikäisiä. Sekä Nurmeksella että Valtimolla
on maakuntaa ja koko maata suuremmat huoltosuhteet jo nyt, mutta nykyiseltä tasoltaan vastaavat
verrokkikuntien huoltosuhteita.
Kuvio 8: Väestöllinen huoltosuhde Nurmes-Valtimolla ja verrokkialueilla

14

Taulukko 6: Väestöllinen huoltosuhde Nurmes-Valtimolla ja verrokkialueilla

Maassamuutto eli kuntien välinen tulo- ja lähtömuutto on jo pitkään suuntautunut kaupunkeihin ja
niiden kehyskuntiin. Samaan aikaan erityisesti Suomen itäiset ja pohjoiset maaseutumaiset alueet
ovat menettäneet väestöään. Alla olevassa kuviossa on tarkasteltu maan sisäistä nettomuuttoa.
Vuosina 2006 – 2017 Nurmes-Valtimo alueelta on muuttanut pois enemmän asukkaita, kuin
muuttanut alueelle. Yhteensä muuttotase on -850 asukasta. Maakunnassa vastaava muuttoluku on
koko aikajaksolla ollut -5 421 asukasta. Kehitys on ollut vastaavaa myös muissa seutukaupungeissa.
2010-luvulla seutukaupungeista muuttovoittoa oli ainoastaan Ylivieskassa, Forssassa, Loviisassa,
Raumalla ja Imatralla.
Kuvio 9: Maan sisäinen kumulatiivinen muuttoliike Nurmes-Valtimolla ja verrokkialueilla
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Taulukko 7: Maan sisäinen nettomuutto vuosina 2006 – 2017
Maan sisäinen nettomuutto
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-202

-83

-96

-86

-34

-77

-16

-72

-72

-48

-44

-20

-878

-784

-623

-371

-119

-301

-292

-379

-207

-277

-512

-678

Nurmes

-130

-55

-80

-74

-37

-77

-22

-47

-69

-44

-15

-23

Valtimo

-72

-28

-16

-12

3

0

6

-25

-3

-4

-29

3

Lieksa

-126

-195

-182

-52

-62

-132

-127

-73

-129

-244

-143

-155

Kitee

-137

-103

-187

-112

-148

-141

-134

-125

-149

-93

-121

-193

Nivala

-35

-43

-77

-61

-87

-60

-152

-118

-67

-137

-41

-118

Sotkamo

32

-24

35

-5

10

10

-8

-35

-53

-31

-34

-33

NurmesValtimo
PohjoisKarjala

2.2 Muut olosuhdetekijät
Kuntaliitoksen edellytysten selvittäminen sekä uuden, mahdollisen kunnan muutosjohtaminen
edellyttävät, että tunnistetaan sekä ”kovat” että ”pehmeät” kunnan toimintaan vaikuttavat
olosuhdetekijät.
Maantieteelliset tekijät (pinta-ala, yhdyskuntarakenteen toimivuus ym.) luovat alustan ja
edellytyksiä kunnan toiminnalle. Alueen yhdyskuntarakenteen toimivuuden arviointi on myös yksi
kuntarakennelain edellyttämä arvioitava näkökulma. Näin ollen nämä tekijät ovat tärkeitä
tarkastelukulmia myös kuntaliitosselvitysraportissa.
Samoin edellä käsitellyt väestön kehitykseen (ikärakenteen muutos, muuttoliike ym.) liittyvät
tarkastelut ovat välttämättömiä niin kuntalaisten tarvitsemien palvelujen järjestämisen kuin
verotulojen, asiakasmaksujen kuin valtionosuuksien kehityksen kannalta.
Liikenneyhteyksillä ja saavutettavuudella on vahva yhteys tulevaisuuden kunnan elinvoiman
kehittämiseen. Toimivien ja nopeampien yhteyksien kehittäminen voi vaikuttaa myönteisesti yritysten
ja
investointien
sijaintipäätöksiin
sekä
ihmisten
muuttohalukkuuteen.
Toimivilla
henkilöliikenneyhteyksillä on merkitystä niin alueen pitovoiman kuin vetovoiman näkökulmasta.
Selvitystoimikunnan iltakoulussa 29.1.2019 erityisen tärkeänä nähtiin henkilöjunaliikenteen
kehittäminen ekologisena liikennemuotona ja toivottiin, että mahdollinen uusi Nurmes voisi lähteä
edunvalvonnallisesti edistämään edelläkävijyyttä esimerkiksi robottijunien avulla. Toimivat
liikenneyhteydet nähtiin tärkeäksi paitsi kuntalaisten ja yritysten myös matkailuelinkeinon
kehittämisen näkökulmasta. Raideliikenteen ja laajemminkin yhteistyön kehittäminen Vuokatin
suuntaan edellyttää Kainuun ja Pohjois-Karjalana välisen henkisen rajan ylittämistä.
Tarkasteltaessa Nurmeksen ja Valtimon sijoittumista laajemmalle maantieteelliselle alueelle voidaan
todeta, että esimerkiksi lentoliikenteen osalta ne sijoittuvat Joensuun, Kuopion ja Kajaanin
lentokenttien muodostaman kolmion sisään.
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Kuvio 10: Nurmeksen ja Valtimon maantieteellinen asema

Yhteyksien toimivuuden osalta selvityskunnissa on toiminnassa valokuituverkko, joka tuo nopeat
tietoliikenneyhteydet. Haasteena on kehittää palveluja, joita voitaisiin valokuidun kautta hyödyntää
erityisesti opiskelussa, asioinnissa sekä paikallisten tuotteiden nettikaupan kehittämisessä.
Elinvoimaan ja elinkeinoihin liittyvät tekijät ovat toinen keskeinen osa-alue, joka kuvaa
aluetalous- ja työllisyysdynamiikkaa. Tähän kuuluvat mm. elinkeinorakenteen, työpaikkakehityksen
ja työllisyyden tarkastelu sekä yrittäjyys ja yrityskannassa tapahtuvat muutokset. Lisäksi tarvitaan
mm. tilannekuvaa paikallismarkkinoista ja niiden toimivuudesta. Esimerkkinä tästä voi mainita
asuntomarkkinat ja uusien asuntojen rakentaminen.
Olosuhdetekijöiden ”pehmeään osuuteen” kuuluvat mm. kuntaidentiteetti, paikalliskulttuuri ja sen
omaleimaisuus, ”paikallinen mentaliteetti”, tahtotila sekä eri toimijoiden välinen luottamus. Näihin
tekijöihin liittyy selkeitä vahvuuksia Nurmeksen ja Valtimon kuntien muodostamalla selvitysalueella.
Kuntien kesken on jo nyt pitkälle menevää yhteistyötä, mikä kertoo luottamuksellisista suhteista
kuntien välillä.
Olosuhteisiin liittyvät ns. pehmeät tekijät ovat kuin liima, joka olemassaolollaan voi parhaimmillaan
hitsata yhteen yhdistyvät kunnat entistä vahvemmaksi uudeksi kunnaksi. Jos luottamusta puolestaan
ei ole, liitoksen mahdollistamaa kehittämispotentiaalia ei pystytä hyödyntämään.
Molemmille kunnille on tunnusomaista vahva karjalainen kulttuuri, mikä luo hyviä edellytyksiä
esimerkiksi matkailun kehittämiselle. Alueen karjalaisen identiteetin tulee näkyä viestinnässä ja
mahdollisessa brändityössä. Karjalaisuus on yhteinen nimittäjä koko maakunnalle, maakunnan
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matkailulle sekä mahdolliselle uudelle kunnalle, jossa sijaitsee ”maailmankarjalaisten” kotipesä,
Bomban talo.
Kuvion muodossa
seuraavasti:

kuntaliitokseen

vaikuttavat

olosuhdetekijät

voidaan

Kuvio 11: Selvityksessä huomioon otettavia olosuhdetekijöitä

kuvata

yhteenvetona
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3. Elinvoima ja elinkeinot
Kuntarakennelain mukaan kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos edistää alueen elinkeinojen
toimintamahdollisuuksia. Elinkeinopolitiikka kuuluu kuntien vapaaehtoisiin tehtäviin. Tulevaisuudessa
elinkeinopolitiikan ja laaja-alaisen elinvoimatehtävän hoitaminen korostuvat kunnan toiminnassa
kunnan sivistysroolin ohella (VM 11a/2017). Tämän vuoksi selvitystyössä on tarkasteltu varsin
monipuolisesti elinvoimaan liittyviä asioita. Yksityiskohtainen Pielisen-Karjalan Kehittämiskeskus
PIKES Oy:n tekemä analyysi Nurmes-Valtimo alueen elinkeinoelämän nykytilasta ja
kehittämismahdollisuuksista on tämän raportin liitteenä (Liite 2 Pikes Oy 12/2018 Nurmes-Valtimon
elinkeinoelämän nykytilakuvaus; liite 3 Pikes Oy: Uuden kunnan elinvoima ja elinkeinojen
kehittäminen).
Elinvoima käsitteenä on laaja. Esimerkiksi Eero Holstila on osana Tulevaisuuden kunta parlamentaarista työtä (27.4.2016) nimennyt elinvoimapolitiikalle seitsemän keskeistä ulottuvuutta:
1) Saavutettavuuden turvaaminen, 2) sijaintietujen hyödyntäminen 3) vetovoimasta ja viihtyvyydestä
huolehtiminen, 4) osaavan työvoiman varmistaminen 5) yritysten uusiutumisen ja innovaatiokyvyn
tukeminen 6) kuntien toiminnan uudistaminen ja hankinnat elinkeinopolitiikan vipuna sekä 7)
yrittäjyyden edistäminen. Konkreettisesti elinvoima näkyy työnä ja toimeentulona, viihtyisänä
asumisena ja sujuvana arkena, elämyksinä ja ilona sekä hyvänä saavutettavuutena.
Kuntaliitto on toteuttanut vuodesta 2014 alkaen verkostoprojektin Elinvoiman eväät ja tässä
projektissa elinvoima nähtiin tahtona ja kykynä sekä mahdollisuuksina ja voimavaroina uudistua eli
kehittää tai synnyttää, toimeenpanna ja saavuttaa asioita. Elinvoima rakentuu paikallistaloudessa
kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen kautta. Se ilmenee muutoksena, uudistumisena ja
vahvistumisena, kehityksenä ja kasvuna sekä vaurastumisena. Tärkeää on myös havaita, että
hyvinvointi ja elinvoima ovat toisiaan vahvistavia ja rikastavia tekijöitä.
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3.1 Työpaikat ja yrittäjyys
Elinvoiman kehittämisen keskeisenä indikaattorina voidaan pitää työpaikkojen ja yrittäjyyden
kehitystä. Vuonna 2016 selvitysalueella oli yhteensä 3 330 työpaikkaa. Vuosina 2005-2016
Nurmeksen ja Valtimon työpaikkojen määrä on laskenut kymmenyksellä (-377 työpaikkaa). Valtimolla
suhteellinen lasku on ollut 16 prosenttia. Tätä voimakkaampaa työpaikkojen lasku on ollut
vertailukunnista Kiteellä. Pohjois-Karjalassa työpaikkojen määrän lasku samalla aikajaksolla on ollut
viisi prosenttia.

Kuvio 12: Työpaikkakehitys Nurmes-Valtimolla ja verrokkialueilla vuosina 2005 – 2016,
2005=100

Taulukko 8: Työpaikkakehitys Nurmes-Valtimolla ja verrokkialueilla vuosina 2005 - 2016
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Selvitysalueen työpaikoista noin puolet muodostuu yksityisen sektorin työpaikoista. Valtimolla
yrittäjien ja kunnallisten työpaikkojen suhteellinen osuus on korkeampi, kun taas yksityisen sektorin
työpaikat muodostavat vain neljänneksen työpaikoista. Nurmeksen työpaikkarakenne vastaa
selvitysalueen rakennetta joskin yrittäjäsektorin ja kunnan työpaikkojen osuus on selkeästi pienempi.
Kuvio 13: Työpaikat työnantajasektorin mukaan 2016

Kuvio 14: Yrittäjäsektorin työpaikkojen määrän muutos Nurmes-Valtimolla vuosina 20052016
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Menetetyistä työpaikoista (-377) suurin osuus on ollut yrittäjäsektorin (-219) ja valtion (-126)
työpaikkoja. Nurmeksessa työpaikkakehitykseen on vaikuttanut valtion työpaikat, joita on kunnasta
kadonnut yhteensä 120. Myös kuntatyöpaikkojen väheneminen on ollut huomattavasti korkeampaa.
Kuitenkin yksityisen sektorin työpaikkojen määrä on jopa kasvanut 100 työpaikalla. Valtimolla
työpaikkojen menetys on kohdistunut etenkin yrittäjäsektoriin, joka on ollut vuonna 2005 jopa
suurempi kuin yksityinen sektori.
Taulukko 9: Työpaikat vuonna 2016 ja muutos vuosina 2005-2016 Nurmes-Valtimolla ja
verrokkialueilla

Vuosina 2005 – 2015 työllisten määrä on laskenut Nurmeksessa ja Valtimolla 13 prosentilla.
Vertailukaupungeista työllisten määrä on kasvanut ainoastaan Sotkamossa. Pohjois-Karjalassa
työllisten määrän lasku on ollut suhteellisesti lievempää.
Kuvio 15: Työllisten määrän kehitys vuosina 2005-2015 Nurmes-Valtimolla ja
verrokkialueilla, 2005=100
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Taulukko 10: Työlliset Nurmes-Valtimolla ja verrokkialueilla, muutos 2005-2016.

Selvitysalueella olevien työllisten määrä oli vuonna 2016 3 326. Tämä tarkoittaa, että NurmesValtimon alueella on lievästi enemmän työpaikkoja (3330) kuin alueella asuu työllisiä. Valtimolla
työllisten määrä (733) on kuitenkin selkeästi pienempi suhteessa työpaikkoihin (625). Tätä suhdetta
mittaava työpaikkaomavaraisuus onkin siis Nurmes-Valtimon alueella 100 eli lievästi korkeampi kuin
maakunnassa. Valtimolla työpaikkaomavaraisuus on 85 prosenttia, mutta kasvanut vuodesta 2011.
Nurmeksessa työpaikkaomavaraisuus on ollut korkea koko tarkastelujakson ajan.
Kuvio 16: Työpaikkaomavaraisuus vuosina 2006 - 2016 Nurmes-Valtimolla ja
verrokkialueilla
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Korkea työttömyys on koko Pohjois-Karjalan maakunnassa vakava ongelma, vaikkakin työttömien
työnhakijoiden määrä on viime aikoina vähentynyt. Vähennys on kuitenkin ollut hitaampaa PohjoisKarjalassa sen ollessa vuodesta 2016 alkaen 11 %, kun koko maassa vastaava luku oli 18 %. Nurmes
sijoittui kärkisijoille suhteellisen työttömyyden vähentymisessä maakunnassa. Työttömien
työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Nurmeksessa 15,80 % ja Valtimolla 15,70 %. Työttömien
työntekijöiden työllistymistä vaikeuttaa alhainen koulutustaso sekä korkea ikä. Työttömistä yli puolet
on yli 50-vuotiaita. Myös alle 20-vuotiaiden työttömien määrä on hienoisessa kasvussa.
Pikes Oy:n tekemien selvitysten mukaan yritysten kokonaismäärä ja uusien yritysten
perustaminen ovat pysyneet viime vuosina samalla tasolla. Nurmes-Valtimo -alueen yrityksistä noin
92 % on mikroyrityksiä, jotka työllistävät alle 10 henkilöä. Kaikista mikroyrityksistä noin 80 % on 12 henkilöä työllistäviä. Yleisin yritysmuoto on toiminimi. Yrittäjistä noin 55 % on yli 50-vuotiaita,
lisäksi yrittäjien keski-ikä kasvaa vuosittain vähäisten omistajanvaihdosten vuoksi. Näin ollen on
otettava huomioon, että uusyritysperustanta ei riitä pitkällä aikavälillä korvaamaan toimintaansa
lopettavien yritysten määrää. Nurmes-Valtimolla, kuten muualla Suomessa, yrittäjien keski-ikä
nousee ja eläkkeelle siirtyville yrittäjille ei löydy riittävästi jatkajia. Valtaosa uusista yrityksistä on ollut
palvelualan yrityksiä. Vuosina 2015-2017 eniten uusia työpaikkoja on syntynyt metsäteollisuuteen
(36 kpl) ja elintarviketeollisuuteen (10 kpl).
Alueella toimivien yritysten liikevaihdon kehitys on ollut noususuunnassa viime vuosina. Kuten
liitteessä oleva Pikes Oy:n tekemä selvitys osoittaa, liiketoiminnan tulevaisuuden kehitys arvioidaan
myönteiseksi. Erityisesti kaupan ala, metalliteollisuus ja elintarviketeollisuus näkivät kehityksen
myönteisenä.
Maa- ja metsätaloudessa kuntien alueella on pääosin raaka-ainetuotantoa. Maatilojen määrä on
vähentynyt Nurmes-Valtimon alueella valtakunnallisen tahdin mukaisesti. Kun koko maassa
maatilojen määrä tippui vuosina 2010 - 2017 18,4 %, Nurmeksessa vastaava vähennys oli 16,6 % ja
Valtimolla 20 %. Erityisesti kotieläintilojen lukumäärät ovat vähentyneet. Strateginen kysymys on,
säilyykö tuotanto tällä alueella jatkossa, mikäli omistajanvaihdokset eivät vauhditu? Maatalous on
kuitenkin merkittävä tekijä paikallis- ja aluetaloudessa. Maatilojen kokonaistulot (liikevaihto) olivat
vuonna 2017 Nurmeksessa 18 820 000 euroa ja Valtimolla 12 860 000 euroa. Maatalouden
myyntitulot ja tulotuet olivat lähes yhtä suuret. Tällä hetkellä alueen tärkein myyntitulon lähde on
maidon- ja naudanlihantuotanto. Sen sijaan kasviviljelytuotteiden myyntitulo on hyvin vähäistä
johtuen hyvin pitkälle erikoiskasvituotannon viljelyvyöhykevaatimuksista.
Metsätaloudessa puun myyntitulot olivat alueella vuonna 2017 yhteensä yli 5 500 000 euroa. Tehtyjen
ja tulossa olevien suurien metsätalousinvestointien myötä puumarkkinatilanteen uskotaan pysyvän
vilkkaana myös tulevaisuudessa. Metsätaloudessa suurin haaste on yksityisen metsänomistuksen
pirstaloituminen ja omistuksen siirtyminen pois alueelta, mikä puolestaan vaikuttaa kunnan verotuloja
vähentävästi.
Uuden kunnan maatalouselinkeinojen kehittämisessä tarvitaan laaja-alaista näkökulmaa, mihin
kuuluvat mm. elävät kylät, yhteisöllisyys, maisemalliset tekijät (matkailijat) sekä luomu- ja lähiruoka.
Metsäbiotalous ja maatalous nähdään elintarviketuotannon ja luontomatkailun ohella alueen
vahvuuksina.
Investoinnit Nurmeksen vihreän teollisuuden alueella sekä Valtimon vahva kansainvälinen
puunkorjuun ja logistiikan osaamiskeskittymä luovat vahvan perustan metsäbiotalouden nousuun
Ylä-Karjalassa. Vihreän teollisuuden alueelle on muodostumassa biotuote- ja kiertotalouskeskittymä,
jossa pääraaka-aineena käytetään lähialueelta korjattua puuta. Lisäksi alueelle on tulossa
innovatiivisia, kierrätysmateriaaleja jalostavia yrityksiä.
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3.2 Vetovoima ja pitovoima
Kunta voi olla vetovoimainen, houkutteleva, dynaaminen ja kehittämispotentiaalia omaava monesta
eri näkökulmasta. Kunnan vetovoimaa voidaan tarkastella kokonaisuutena tai yksittäisten
osatekijöiden näkökulmasta, joita ovat mm. paluumuuttajat, matkailijat ja kävijät sekä yrittäjät ja
yritykset. Myös tehdyt sijoittumispäätökset sekä pääoman ja investointien näkökulma ovat tärkeitä
vetovoimaa
arvioitaessa.
Vuonna
2018
seutukaupunkeja
käsittelevässä
tutkimuksessa
seutukaupunkien, johon myös Nurmes kuuluu, vetovoimaa tarkasteltiin seitsemän muuttujan avulla,
joita ovat: Muuttovetovoima 2013-2016, nettopendelöinti vuosina 2013-2015 (lkm 1000 asukasta
kohti), valmistuneiden asuntojen määrä (lkm), vieraskielisten osuus (%) väestöstä, opiskelijoiden ja
koululaisten osuus (lkm 1000 asukasta kohti), saavutettavuus sekä kyselyjen kautta saatu
elinkeinopolitiikan arvosana (Aro ja Haanpää 2018).
Kovat vetovoimatekijät liittyvät esimerkiksi paikallistalouden kehitykseen, yritysdynamiikkaan ja
yritysilmapiiriin sekä alueen työpaikkakehitykseen ja koulutustarjontaan. Pehmeät vetovoimatekijät
ovat enemmän pito- kuin vetovoimatekijöitä ja näihin liittyvät mm. kunnan herättämä fiilis ja ilmapiiri,
paikallinen identiteetti, erilaiset tapahtumat ja elämykset sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan
vetovoimapalvelut.
On arvioitu, että pehmeät vetovoimatekijät nousevat yhä tärkeämpään asemaan. Tämä on tunnistettu
myös selvitysalueella ja esimerkiksi Nurmeksen toiminta- ja taloussuunnitelmassa tavoitteeksi on jo
asetettu, että Nurmeksen kaupunki
tunnetaan kiinnostavista kulttuuripalveluistaan ja
kulttuuriympäristöstään. Valtimolla puolestaan kulttuuriperintö on nähty yhtenä keskeisenä
vetovoimatekijänä. Jo nyt alueella on monipuoliset harraste-, kulttuuri- ja liikuntamahdollisuudet,
kuten esimerkiksi hyvä latuverkosto, jäähalli, jalkapallokentät, pururadat, sisäliikuntatilat,
frisbeegolfkentät, elokuvateatteri, tapahtumat ja konsertit, kansalaisopisto, kuten musiikkikurssit ja
erilaiset tanssikerhot. Veto- ja pitovoiman kannalta on tärkeää säilyttää ja vahvistaa näitä liikunta- ja
kulttuuriharrastusmahdollisuuksia.
Kunnan mainekuva eli brändi liittyy oleellisena osana myös vetovoimatekijöihin. Kuntaa, joka ei
synnytä mielikuvia ja tunteita, ei ole olemassakaan. Tarinat, kokemukset ja mielikuvat synnyttävät
kunnalle mainetta, joka ollessaan myönteinen synnyttää vetovoimaa. Jos kuntaliitoksen yhteydessä
ei pystytä rakentamaan uuden kunnan vahvaa brändiä, muutosprosessi ei ole menestyvä (Halonen
2017). Näin ollen kuntamarkkinoinnissa on tuotava esille niitä tekijöitä, joilla voidaan erottua muista
kaupungeista, esimerkiksi löytyykö palveluista tai koulutuksesta jotain sellaista, esimerkiksi Riverian
Valtimon yksikkö on yksi tällainen tekijä. Samoin markkinoinnissa on tuotava esiin olemassa olevat
vahvuudet, kuten viihtyvyys, luonto ja vesistöt. Alueen identiteetin (karjalaisuus) tulee näkyä
viestinässä. Matkailun näkyvyyden hyödyntäminen kuntabrändin rakentamisessa toimii sekä pito- että
vetovoimassa.
Uuden kunnan yhtenä keskeisenä tavoitteena on uusien työikäisten asukkaiden houkuttelu.
Tällöin kunta panostaa kuntamarkkinointiin uusille asukkaille pitkäjänteisesti ja jatkuvasti huolehtien
samalla vuorovaikutuksesta jo yhteistyöstä jo olemassa olevien asukkaiden kanssa. Pikes Oy:n
selvityksessä todettiin, että kunnan tulisi mm. tarjota joustavia muuttopalveluja (asunto, koulu,
päivähoito) ja tähän tulee nimetä kunnan puolelta yhteyshenkilö. Uusien asukkaiden saamisen
edellytyksenä on, että kunta panostaa myös laadukkaaseen vuokra-asuntorakentamiseen. Voitaisiin
pohtia myös uusia asunto-omistusmalleja, ns. uutta Arava-rahoitusmallia. Monipuolisten,
uudenlaisten ja turvallisten asumisratkaisujen tarjoamisen tulisi olla osa uuden kunnan strategiaa.
Uuden kunnan yrittäjäystävällisyys voi olla yritysten näkökulmasta niin vetovoima- kuin
pitovoimatekijä. On huolehdittava sekä toimivien yritysten toimintaedellytyksistä että
kuntamarkkinoinnin
ja
yrityspalvelujen
avulla
houkuteltava
uusia
yrityksiä
kuntaan.
Yritysystävällisyys näkyy esimerkiksi niin, että yritysvaikutusten arviointi huomioidaan osana kunnan
päätöksentekoa ja hyödynnetään innovatiivisia julkisia hankintoja. Yrityspalveluja kehitetään
jatkuvasti niin, että palvelutarjonnassa otetaan huomioon yritysten toimintaympäristön muutokset
kuten mm. digitalisaatio. Ennakointikartoituksia toteuttaen voidaan havainnoida riittävän ajoissa
yritysten muuttuvat tarpeet. Lisäksi tarvitaan tiivistä yhteistyötä erityisesti suurimpien
työnantajayritysten ja kasvupotentiaalia omaavien yritysten kanssa mm. hakemalla yhdessä yritysten
kanssa ostettavia liiketoimintoja.
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Yksi Nurmes-Valtimon nykyhetken ja tulevaisuuden haasteista liittyy koulutustarjontaan ja sen
säilyvyyteen. Pikes Oy on esittänyt, että lukiosta kehitettäisiin erikoislukio, joka olisi vahvasti
tulevaisuuteen suuntautuva. Kannattaisiko lähteä hakemaan ”siemeniä” uuteen liiketoimintaan esim.
digitalisaation vaatiman osaamisen (koodaus, 3D-mallinnus) tai viestintäpainotteisuuden avulla?
Lisäksi tulisi rakentaa jatkokoulutuspolku valittuun erikoistumislinjaan yhteistyössä Riverian ja Karelia
ammattikorkeakoulun sekä mahdollisesti yliopiston kanssa. Lukion ja Riverian yhteistyötä voi
vahvistaa hyödyntämällä samaa kampusaluetta. Kansainvälisiä yhteyksiä ja verkostoja voidaan luoda
ja vahvistaa mm. yhteistyössä Riverian Valtimon kanssa.
Kriittisimmät menestymisen haasteet liittyvät toisen asteen koulutukseen ja osaavan
työvoiman saatavuuteen eli vetovoimaan ja pitovoimaan nuorten aikuisten suhteen.
Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus ja pysyvyys ovat kokonaisuudessaan yksi keskeinen tekijä
kilpailukyvyn kannalta. Työvoiman koulutukseen tarvitaankin selkeä toimintamalli sekä ammatissa
toimiville että alaa vaihtaville. Tämä edellyttää sujuvaa ja tiivistä yhteistyötä koulutusorganisaatioiden
kanssa. Pikes Oy tarjoaa kotimaassa palveluja työvoiman hakuun yhdessä yritysten kanssa.
Ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden varmistamiseksi on panostettava myös työperäiseen
perheiden maahanmuuttoon potentiaalisilta alueilta. Tämä puolestaan edellyttää kotouttamisen
toimintamallin kehittämistä.
Alueen vetovoiman ja kilpailukyvyn kehittäminen Nurmeksen ja Valtimon alueella edellyttää uusia
avauksia ja tulevaisuuden trendien ennakointia. Tulevaisuuden tutkimukseen ja ennakointiin
panostamalla saadaan uutta tietoa uusista nousevista toimialoista, tuotantomenetelmistä sekä
asukkaiden ja sidosryhmien muuttuvista odotuksista ja arvoista. Hyödyntääkseen yhdistymisen
tarjoaman kehittämispotentiaalin uuden kunnan tulisi lähteä vahvasti mukaan seudulliseen,
maakunnalliseen ja ylimaakunnalliseen yhteistyöhön. Tarvitaan lisääntyvässä määrin benchmarking toimintaa sekä yritysverkostojen rakentamista muiden alueiden kanssa esimerkiksi matkailussa ja
metallitaloudessa.
Niko Vartiaisen tekemä tutkimus osoittaa, että elinvoiman, vetovoiman ja pitovoiman kehittämisessä
suurempi asukasmäärä ei sinällään tee kunnasta houkuttelevampaa sijoittumiskohdetta asukkaille,
työpaikoille ja yrityksille. Oleelliseksi kysymykseksi nousee, että kuntaliitoskunnissa tehtäisiin kaikki,
mitä liitos mahdollistaisi ja hyödynnettäisiin kehittämispotentiaali (Vartiainen 2018).
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4. Yhdyskuntarakenne ja asuinympäristö
4.1 Maankäyttö ja kaavoitus
Osana tehtyä kuntaliitosselvitystä teknisen toimialan asiantuntijaryhmä on arvioinut kuntien
kaavoituksen nykytilaa. Selvityksen mukaan kuntien kaavoituksen arvioidaan olevan riittävän
ajantasaista. Kunnat pystyvät hoitamaan kaavoitustehtävänsä tyydyttävästi nykyisillä resursseilla,
vaikka ne ovatkin niukat. Nurmeksessa maankäytössä on neljä työntekijää, Valtimolla ei varsinaisesti
yhtään. Kuntien kehityksen kannalta tarpeelliset kaavoitustyöt on pystytty tekemään konsulttia
käyttäen.
Maankäytöllä on keskeinen merkitys kunnan elinvoiman kehittämisen näkökulmasta. Erityisen tärkeää
on, että yrityksille on tarjolla yritystoimintaan sopivia tontteja. Suurimpien teollisuustonttien
tarpeeseen on Nurmeksessa vuonna 2018 kaavoitettu uusi Vihreän teollisuuden alue Pitkällemäelle,
Känkkälään. Tällä hetkellä molemmissa kunnissa on tontteja riittävästi tarjolla teollisuuden ja
asumisen tarpeisiin. Valtimolla asumiseen on tarjolla jopa omarantaisia tontteja.
Molempien kuntien maankäytön vahvuutena voidaan pitää hyviä liikenneyhteyksiä. Valtateiden
läheisyys ja kuntien sijoittuminen risteävien teiden läheisyyteen sekä junarata ovat molempien
kuntien voimavara ja mahdollisuus.
Maankäytön näkökulmasta uuden kunnan painopisteet tulevat alussa olemaan kuntien maankäytön
yhdistämisessä. Yhdistettävänä ja yhteiseen tietojärjestelmään vietävänä tulee olemaan
maaomaisuudet, taksat, osoitejärjestelmät, ohjelmistot, tonttien ja muiden maa-alueiden
luovutuksissa noudatettavat menettelytavat ja luovutusehdot, pohjakartat ja muu kartta-aineisto,
johtoaineistot, kaavatiedot ja toimintatavat. Alkutyön lähtökohtana ja yhdistämisen kulmakivenä on
paikkatieto ja sen avulla tapahtuva tiedon yhdistäminen. Alkutyö vaatii resursseja, teknistä osaamista,
kotiseudun tuntemusta sekä maastossa tapahtuvaa työskentelyä.
Valtimolla ei työntekijöitä maankäytössä varsinaisesti ole, joten uuden kunnan alkutyöt ja
tulevaisuuden tehtävät tulisivat Nurmeksen maankäytön työntekijöiden vastuulle. Maankäytön
näkökulmasta uuden kunnan alkuvaiheessa voitaisiin harkita maankäytön resurssien vahvistamista.
Resurssien vahvistaminen tehostaisi uuden kunnan alkutyötä, tulevaisuuden kaavoitusta ja
maankäyttöä sekä erityisesti toiminnan kehittämistä.
Heti alkutyön vaatimien prosessien jälkeen uuden kunnan tulevaisuuden painopisteitä maankäytön
näkökulmasta ovat uuden kunnan mahdollisuuksien ja voimavarojen esiin tuominen. Otollinen työkalu
tähän on paikkatietoon pohjautuva tarkastelu ja paikkatiedon käytön vahvistaminen. Karttatasolla
tehtävällä strategisella tarkastelulla tuodaan esiin uuden kunnan maankäytölliset ja maantieteelliset
vahvuudet, yhdistetään kuntien voimavarat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja luodaan pohja uusille
mahdollisuuksille ja ideoille.
Uuden kunnan yhtenäistämiseksi ja prosessien tehokkuuden lisäämiseksi voitaisiin tarkastella
hallituksen alaisen kaavoitusjaoston perustamista. Kaavoitusjaostossa olisi kattava tietämys
kaavoituksesta sekä kykyä yhteistyöhön ja perusteltuihin ratkaisuihin. Tämä vahvistaisi myös
maankäytön ja kaavoituksen tärkeyttä yhtenäisen uuden kunnan tulevaisuudessa sekä lisäisi
päätöksenteon avoimuutta.

27

4.2 Asuminen ja elinympäristö
Monimuotoinen, viihtyisä ja turvallinen asuin- ja elinympäristö luovat perustan hyvälle arjelle
sekä toimivat samalla kunnan vetovoima- ja pitovoimatekijöinä. Nurmeksen toiminta- ja
taloussuunnitelmassa on tavoitteena asuntotonttien houkuttelevuuden lisääminen ja markkinoinnin
tehostaminen. Valtimolla tavoitteena on, että kunnassa on kaavoitettuja tontteja kaikenlaiseen
rakentamiseen. Tällä hetkellä Nurmes luovuttaa tontteja kaikkeen asuntorakentamiseen
teollisuustonttien lisäksi. Pientalo ja muutkin tontit luovutetaan Nurmeksessa pääosin vuokraamalla
ja rakentamisen jälkeen myymällä, kun taas kerrostalotontit luovutetaan harvakseen rakentamiseen
kunnan keskustaajamassa.
Nurmeksessa tontteja on reservissä kerrostalotontteja 7 kpl, rivitalotontteja 6 kpl, omakotitalotontteja
noin 50 kpl. Tontteja luovutetaan uudisrakentamiseen noin 3-5 kpl vuodessa. Valtimo luovuttaa
vuosittain 0-1 pientalotonttia uudisrakentamiseen. Vapaita tontteja Valtimolla on noin 20-30, joten
lisätarvetta asumiseen varattujen alueiden kaavoittamiselle ei arvioida olevan.
Viihtyisä asuin- ja elinympäristö on laaja käsite. Tämän vuoksi esimerkiksi Valtimolla on kirkonkylän
raitin ja maisemakylien elävöittäminen sekä monipuolisten, uudenlaisten ja turvallisten
asumisratkaisujen tarjoaminen kirjattu kunnan strategiseksi tavoitteeksi. Molemmissa kunnissa on
vireää kylätoimintaa ja maisemakylien elävöittäminen on paitsi viihtyisän asumisen, mutta myös
matkailun kannalta tärkeä tavoite.
Vapaa-ajan asumisen, etätyön ja muun monipaikkaisuuden edistäminen on syytä nähdä
uuden kunnan keskeisenä voimavarana.
Pohjois-Karjalan kunnat ovat lähteneet aktiivisesti mukaan Suomen ympäristökeskus SYKE:n
hallinnoimaan Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-verkostoon. HINKU-foorumissa mukana olevat
kunnat edistävät uusiutuvan energian ja vähähiilisten ratkaisujen käyttöönottoa sekä parantavat
kunnan omistamien kiinteistöjen energiatehokkuutta. Samalla kasvihuonekaasupäästöjen määrä
vähenee.
HINKU-foorumin
tavoitteena
on
vähentää
kunnan
alueella
muodostuvia
kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Molemmat
selvityksessä mukana olevat kunnat ovat mukana HINKU-verkostossa, mitä voidaan hyödyntää myös
kuntabrändin rakentamisessa.
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton Kohti öljyvapaata ja vähähiilistä Pohjois-Karjalaa -hankkeessa on
pyritty edistämään edellä mainittujen HINKU -tavoitteiden saavuttamista ja rakennettu tiekarttaa
öljyvapaaseen ja vähähiiliseen Pohjois-Karjalaan. Nurmeksen kaupungin osalta Tiekartassa esiin
nostetaan Vihreän teollisuuden alue, joka on Nurmeksessa sijaitseva uusi, resurssitehokas ja
ekologiset arvot huomioonottava teollisuusalue. Toteutettavat investoinnit alueelle luovat vahvan
perustan metsäbiotalouden kasvun mahdollisuuksille Ylä-Karjalassa. Alueelle on muodostumassa
biotuote- ja kiertotalouskeskittymä, jossa pääraaka-aineena käytetään lähialueelta korjattua puuta.
Lisäksi alueelle on tulossa innovatiivisia, kierrätysmateriaaleja jalostavia yrityksiä. Alue soveltuu
erityisesti tilaa ja energiaa tarvitsevalle tuotannolliselle yritykselle, joka panostaa yrityksen
vähähiilisyyteen, resurssitehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen.
Valtimon kunnan kestävää kasvua edistävänä toimenpiteenä Tiekartassa esitellään Valtimon
lämpölaitoshanke. Valtimolle halutaan rakentaa energiantuotannon ympärille oma pienoisklusteri,
joka mahdollistaa koulutuksen ja energiantuotannon lisäksi tutkimuksen, tuotekehittämisen ja uusien
liiketoimintamallien rakentamisen paikallisen yrittäjyyden tueksi. Yksityiskohtaisempaa suunnittelua
ja uusien, soveltuvien teknologioiden etsintää toteutetaan hankkeena. Tarkoituksena on toteuttaa
pienikokoinen sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos, jossa hyödynnetään vain uusiutuvia
polttoaineita. Laitoksen tuottamaa sähköä hyödynnettäisiin muun muassa metsäkonekoulun
simulaattorikentällä.
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5. Palvelut ja niiden organisointitapa
5.1 Palvelut tulevaisuuden kunnassa
Kuntien roolissa ja tehtäväkentässä tapahtuu maakunta- ja soteuudistuksen johdosta muutoksia.
Kunnat säilyvät paikallisen osallistumisen, demokratian, sivistyksen ja elinvoiman yhteisöinä, jotka
huolehtivat asukkaiden päättämiä itsehallintotehtäviä yleisen toimialansa puitteissa sekä laissa
säädettyjä paikallisia tehtäviä. Kunnat vastaavat jatkossakin nykylainsäädännön periaatteiden
mukaisesti mm. osaamisen ja sivistyksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, liikunta-,
kulttuuri- ja muista vapaa-ajan palveluista, nuorisotoimesta, paikallisesta elinkeinopolitiikasta,
maankäytöstä, rakentamisesta ja kaupunkisuunnittelusta ja pääosin asuntopolitiikasta sekä
työllisyyden edistämisestä (VM 2017).
Tulevaisuuden kunnan toiminta painottuu yhä vahvemmin hyvinvoinnin ja elinvoiman
edistämiseen. Taloudellisten resurssien kaventuessa on entistä tärkeämpää pohtia, millaisilla
mahdollisuuksilla näitä molempia voidaan edistää ja antaisiko mahdollinen kuntien yhdistyminen
eväitä palvelujen turvaamiseen ja ennaltaehkäisevään työhön. Pääpainoa siirretään korjaavista
toimenpiteistä ennaltaehkäiseviin.
Hyvinvoinnin edistäminen koskettaa kunnan kaikkia toimialoja, jossa liikuntaan, kulttuuriin ja
yhteisöllisyyden vahvistamiseen liittyvät asiat ovat keskeisiä. Liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien
järjestäminen kuntalaisille liittyy keskeisesti kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävään.
Nurmeksessa kuntalaisia pyritään ”tuuppaamaan” näiden harrastusten pariin käyttäen apuna mm.
kolmea eri korttia: Juniorikortti (7-16 vuotiaille), kuntalaiskortti, joka oikeuttaa alennukseen Bomban
kylpylässä sekä seniorikortti yli 65-vuotiaille, joka innostaa säännölliseen liikuntaan.
Lähiliikuntapaikan rakentaminen kuuluu Valtimon talousarvion tavoitteisiin.
Maakunta- ja soteuudistus ei vaikuta kunnan tehtäviin opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Toimivan
koulutuspolitiikan ja koulutuksen järjestelmän merkitys kasvaa paikallisesti ja alueellisesti. Tähän
tulee myös kuntaliitosta mietittäessä kiinnittää erityistä huomiota. Sivistyssektorista tulee
tulevaisuuden kunnassa suurin ja keskeisin toimiala.
Palvelut sekä niiden järjestäminen ja tuottaminen ovat kuntalaisten näkökulmasta ”kunnan
ruisleipää”, toiminnan ydintä. Laajan, kansallisesti toteutetun kuntalaistutkimuksen mukaan
kuntalaiset pitävät kunnallisia palveluja hyvin hoidettuina ja kohtuullisen hyvin saavutettavissa. Arviot
kunnallisten palvelujen hoidosta, saatavuudesta ja saavutettavuudesta osoittavat, että tyytyväisimpiä
kunnallisiin palveluihin ollaan 5 000 - 10 000 asukkaan kunnissa (Pekola-Sjöblom 2017). Tähän
tutkimustulokseen viitaten mahdollisesti perustettava uusi kunta on varsin optimaalinen lähipalvelujen
järjestämisen ja tuottamisen kannalta.
Rakennemuutoksissa
kuten
kuntaliitoksissa
lähipalvelut
tulevat
voimakkaasti
esille jo
neuvotteluvaiheessa. Kirjaus palveluista ja palveluverkosta sisältyy usein yhdistymissopimuksiin,
mutta nykyään pyritään välttämään tarkkaa palvelupisteiden määrittelyä (Kuntaliitto 2016). Varsin
usein
kuntaliitosten
yhteydessä
lähdetään
kehittämään
palvelukonsepteja
ja
kootaan
mahdollisuuksien mukaan samoihin tiloihin eri toimintoja, jolloin vahvistetaan eri palvelujen välistä
yhteistyötä ja voidaan vastata paremmin asukkaiden monialaisiin palvelutarpeisiin. Näin toimittiin
esimerkiksi Oulun monikuntaliitoksen yhteydessä. Myös tässä selvityksessä asia tulee esille mm.
Kuntalaisten talon osalta Valtimolla. Valmistelun yhteydessä on esitetty, että Valtimon Kuntalaisten
Talon palveluista vastaisi kolmen henkilön tiimi. Palvelut ja niiden tarjoamisen tapa sovittaisiin
erikseen. Lisäksi Kuntalaisten Taloa tarjotaan maksuttomasti järjestöjen yleishyödylliseen käyttöön ja
vuokrataan yrittäjien käyttöön. Kuntalaisten Talossa voi toimia myös kirjasto ja ns. matalan
kynnyksen kohtaamispaikka sekä digipiste.
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5.2 Tekniikan toimialan palvelut
Tekninen toimiala (kaupunkirakennepalvelut) koostuu kuntatekniikan palveluiden,
maankäyttöja
rakennusvalvontapalveluiden
sekä
tilapalvelujen
tulosalueista.
Yksityiskohtainen selvitys teknisen toimialan palveluista, toiminnan nykytilasta sekä henkilöstöstä on
erillisliitteenä 5.
Kaupunkirakennepalvelut sijaitsevat Nurmeksessa kaupungintalolla. Teknisen toimialan työryhmä
totesi, että Valtimon Kuntalaisten talolle perustettava asiakaspalvelupiste turvaa valtimolaisten
palvelut.
Samoin Kuntalaisten talolle telakka-asemin varustetut työhuoneet mahdollistaisivat
kaupunkirakennepalveluiden
esimiesten
työskentelyn
tarpeen
vaatiessa
myös
Valtimon
toimipisteessä, mutta erillisiä toimistoaikoja Valtimolle ei katsottu tarkoituksenmukaiseksi järjestää.
Valtimon valtuustoseminaarissa 1.2.2019 esitettiin työryhmätyöskentelyssä toivomus koko teknisen
toimialan sijoittumisesta Kuntalaisten talolle.
Myös teknisellä toimialalla on Nurmeksen ja Valtimon välillä tehty jo pitkään yhteistyötä, mikä
helpottaa mahdollista fuusiota. Samoin yhtenäiset käytännöt ja ohjelmistot helpottaisivat fuusion
käytännön toteutusta. Nurmeksen ja Valtimon asukastiheys on pieni verrattuna valtakunnalliseen
tasoon, välimatkat pitkiä, minkä vuoksi esimerkiksi lupaprosesseihin liittyviin katselmointeihin
käytetty aika on keskimääräistä suurempi. Resurssien mitoituksessa on otettava lisäksi huomioon
kesäasukkaiden suuri määrä. Taulukon muodossa teknisen toimialan SWOT näyttää seuraavalta:
Taulukko 11: Yhdistymisen vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien
arviointi teknisen toimialan näkökulmasta
Vahvuudet

Heikkoudet

-

yhteistyötä on tehty jo pitkään

-

välimatka

-

erikoistuminen mahdollista (yhtiö)

-

paikallistuntemus (aluksi)

-

yhtenäiset käytännöt

Mahdollisuudet

Uhkat

-

resurssien tehokas käyttö, sijaisuus/
akuutit tilanteet

-

Siun Soten vuokralaisriski

-

toimintakulttuurien yhdistäminen

-

toimintakulttuurien yhdistäminen

-

investointiohjelma Nurmes-Valtimo

-

hyvien käytäntöjen käyttöönotto

-

henkilöstön erikoistuminen mahdollista

-

eläköitymisen hyödyntäminen

-

asiakaspalvelupisteen luominen Valtimolle

Arvioitaessa teknisen toimialan palvelujen ja toiminnan kehittämistarpeita valmistelutyöryhmässä
todettiin, että taloustilanteen tiukentuminen tulevina vuosina aiheuttaa huolta resurssien
turvaamisesta ja varamiesjärjestelmän ylläpitämisestä. Molemmissa kunnissa infrastruktuuriin
kohdistuva korjausvelka vaatisi suunnitelmakaudelle merkittäviä investointeja.
Yhtiöittämistarkastelut tulisivat koskemaan kunnissa vesilaitoksia ja toimitiloja. Valtimolla
lämpölaitosta ei ole vielä yhtiöitetty. Ruokahuollon osalta tilanteeseen vaikuttaa maakunta- ja
soteuudistuksen toteutuminen. Teollisuustilojen vuokraaminen yksityisille yrityksille ja tulevat tarpeet
aiheuttavat yritystilojen siirtämisen kaupungin omistamalle yritykselle. Nurmeksen ja Valtimon
kuntaliitoksen toteutuessa myös NuVa-kuntayhtymä joudutaan purkamaan ja rakennuksien
hallintamalli täytyy ratkaista. Valtimolle biolämpölaitoksen (1,5-2MW) rakentaa Nurmeksen Lämpö
Oy. Bio-Valtimo hankkeen selvityksen mukaan sähköntuotanto on hyödyllistä kytkeä Valtimon
lämpölaitosinvestointiin.
Sähkötuotannon
mahdollistamiseksi
on
selvitetty
erilaisia
liiketoimintavaihtoehtoja.
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Kuntaliitos vaikuttaa teknisen toimialan maksuihin ja taksoihin. Vesihuoltolain mukaan
käyttömaksujen on oltava koko toiminta-alueella yhtä suuret. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että
Valtimon korkeammat käyttömaksut on laskettava Nurmeksen käyttömaksujen tasolle. Vastaavasti
Valtimon perusmaksua on nostettava, jotta kokonaismaksutaso ei muutu. Kaukolämpömaksujen
osalta taksat voivat olla erilaiset, jos tuotantotavat tai kustannukset ovat erisuuruisia verkkojen välillä.
Näin siis verkkojen erilainen kustannusrakenne otetaan huomioon hinnoittelussa.
Nurmeksessa kunnossapidon henkilöstön työkohteiden merkittävä väheneminen syksyyn 2019
mennessä vaatii tilapalveluiden toiminnan uudelleen tarkastelua. Tarkastelun yhteydessä joudutaan
pohtimaan myös tilapalveluiden yhtiöittämismahdollisuutta. Lisäksi Nurmeksessa ja Valtimolla on
tehtyjen linjausten mukaisesti purkulistalla useita isoja rakennuksia, joiden purkuaikatauluja ei ole
vielä laadittu. Purkutyöt tulee toteuttaa käyttötalousvaroin.
Osana selvitysprosessia on hahmotettu mahdollisen uuden kunnan teknisen toimialan organisaatiota
(kuvio 17).
Kuvio 17: Uuden kunnan organisaatiomalli teknisellä toimialalla

5.3 Hyvinvoinnin toimialan palvelut
Hyvinvoinnin
toimialan
palvelut
käsittävät
varhaiskasvatuksen,
opetusja
koulutuspalveluiden,
vapaa-aikapalveluiden
sekä
kulttuuripalvelujen
tulosalueet.
Tulevaisuuden kunnan ja kuntalaisten palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden näkökulmasta
hyvinvoinnin toimiala on erittäin merkittävä ja sillä on yhteys myös uuden kunnan veto- ja
pitovoimaan.
Hyvinvointipalvelujen toimiala on tehnyt yksityiskohtaisen selvityksen toimialan nykytilasta ja
johtopäätöksistä. Tämä selvitys on erillisliitteenä 4 (Hyvinvointipalvelut – Yleiskuva ja
johtopäätökset. Nurmeksen ja Valtimon kuntaliitosselvitys 2018-2019). Raportti sisältää kuvauksen
keskeisistä toiminnoista, palveluiden organisoinnista ja hallinnosta, henkilöstöstä sekä palvelujen
kehittämiseen liittyviä tilastotietoja (esim. syntyvyys- ja eläköitymistiedot). Lopuksi esitetään
yhdistymisen vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien arviointi sekä uusi toimintamalli.
Loppuun koottu päätettävien asioiden listaus on hyödyllinen kooste uuden kunnan muutosjohtamisen
tukena.
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Hyvinvointipalveluiden asiantuntijaryhmän tekemä nelikenttäanalyysi hyvinvointipalveluiden
vahvuuksista ja heikkouksista osoittaa mm. palvelurakenteen olevan kunnossa ja maantieteellisesti
etäisyydet ovat järkeviä. Toimialalla on olemassa erilaisia käytänteitä kuntien välillä, mutta fuusio
mahdollistaa kummankin kunnan hyvien käytäntöjen hyödyntämisen. Uusi isompi kunta mahdollistaisi
tuottavuuden lisäämisen mm. tavaroiden, kuljetusten ja muiden palveluiden hankinnassa sekä
osaamisen ja teknologian hyödyntämisessä. Palvelujen järjestämisen kannalta suurin uhka liittyy
pieneneviin ikäluokkiin sekä väestön ikärakenteen muutoksiin. Kuitenkin oppilasennusteen mukaan
Valtimolla on yläluokkien säilymisperuste 2020-luvun loppupuolelle.
Taulukon muodossa hyvinvointipalvelujen SWOT näyttää seuraavalta:
Taulukko 12: Yhdistymisen vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien
arviointi hyvinvointipalveluiden näkökulmasta
Vahvuudet

Heikkoudet

-

palvelurakenne on kunnossa

-

asutuksen hajanaisuus

-

maantieteellinen etäisyys on järkevä

-

koulukuljetettavien suhteellisen suuri määrä

-

ammattitaitoinen henkilöstö

-

-

opetuksessa inhimilliset ryhmäkoot

erilaisia käytänteitä käytännössä (esim.
strategiat, kuntalaisten etuudet)

-

palvelutarjonta on monipuolinen

-

henkilöstön liikkuvuus ja
työmahdollisuudet toimipisteiden välillä

-

hallinnon yhdistyminen

-

erilaisia käytänteitä käytännössä (esim.
strategiat, kuntalaisten etuudet)

-

päivähoitopaikan valitseminen
työntekopaikan mukaisesti

Mahdollisuudet

Uhkat

-

-

väestöpohjan ikärakenne

-

pienentyvät ikäluokat

-

maksuton varhaiskasvatus (kunnan
talousnäkökulma)

-

kunta – kaupunki asetelma

tuottavuuden lisääminen (mm. hankinnat
liittyen tavaroihin, kuljetuksiin ja muihin
palveluihin)

-

osaamista ja teknologian hyödyntämistä
lisäävien hankkeiden vaikuttavuus kasvaa

-

isompi kunta on kuntalaisen näkökulmasta
houkuttelevampi

Yhteenveto osoittaa, että asiakkaan mahdollisuudet päivähoitopaikan valintaan paranevat.
Varhaiskasvatuksen laatua parantaa se, että ammattitaitoisten työntekijöiden rekrytoiminen
todennäköisesti helpottuu, sillä suurempi kunta on houkuttelevampi työnantaja. Mahdollinen fuusio
edellyttäisi lukuisien suunnitelmien ja taksojen yhtenäistämistä ja ajantasaistamista (esim.
varhaiskasvatussuunnitelma,
varhaiskasvatusstrategia,
laadunhallinta,
varhaiskasvatuksesta
perittävät palvelumaksut jne.).
Kotihoidon kuntalisän maksamisesta joudutaan uuden kunnan osalta päättämään erikseen.
Kuntalaisten näkökulmasta kuntalisän menettäminen voi vaikuttaa monella tavalla, mutta kunnalle
sen poistamisesta syntyy myös säästöjä. Hallinnon keskittyminen vaikuttaa uudessa kunnassa
myönteisesti. Uudessa kunnassa toimii 5 päiväkotia, avoin päiväkotitoiminta ja perhepäivähoito.
Pikku-Kaarlen ja Niksulan päiväkodeissa tarjotaan myös vuorohoitoa.
Tavoitteena on, että uudessa kunnassa tarjotaan laadukasta perusopetusta. Uusi kunta mahdollistaa
uudenlaiset rakenteet ilman moninkertaista hallintoa, mikä synnyttää mahdollisesti taloudellisia
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säästöjä. Henkilöstön työnkierto mahdollistuu laajemmin ja uuteen kuntaan voi olla helpompi
rekrytoida osaajia. Myös päällekkäinen valmistelutyö vähenee. Yhteisten opettajien virat ovat
mahdollisia uudessa kunnassa. Tämän johdosta henkilöstökustannukset vähenisivät jonkin verran.
Uudella kunnalla tulee olla yksi kuntakohtainen opetussuunnitelma ja yhteneväinen laadunhallinta.
Kunnassa koulukuljetusperiaatteet tulisi yhtenäistää, mikä voi tarkoittaa muutoksia yksittäisen
oppilaan kuljetusetuuteen ja/tai koulumatkaan käytettävään aikaan. Koulukuljetukset on joka
tapauksessa järjestettävä lain edellyttämällä tavalla. Perusopetusyksiköitä on kolme ja lukioita yksi.
Kunnassa toimii Ylä-Karjalan kansalaisopisto.
Sekä Nurmeksen kaupunki että Valtimon kunta ovat ostaneet taiteen perusopetuksen mukaista
musiikinopetusta Pielisen-Karjalan musiikkiopistolta omilla sopimuksillaan. Uuden kunnan aloittaessa
toimintansa säilyy yhteistyö ja ostopalvelutoiminta Pielisen-Karjalan musiikkiopiston osalta ennallaan
siten, että kokonaistuntimäärät ja opetuksen järjestämispaikat pysyvät sekä Nurmeksessa että
Valtimolla.
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa toiminta- ja kohdeavustusten jakoperiaatteista on päätettävä
uudelleen. Lisäksi näiden palveluiden tuottamistapa on yhtenäistettävä. Uudessa kunnassa on kaksi
kirjastoa, joista toinen toimii aukioloaikojen ulkopuolella omatoimikirjastona. Lisäksi kirjastoauton
palvelut tulee aikatauluttaa ja reitittää uudelleen. Nuorisopalveluja tuottaa edelleen Hyvärilän nuorisoja matkailukeskus Oy.
Osana selvitystyötä työryhmä hahmotteli uuden kunnan hyvinvointipalvelujen toimintamallia, mitä
pidettiin tärkeänä myös yhdistymissopimuksen näkökulmasta.
Kuvio 18: Uuden kunnan organisaatiomalli hyvinvointipalveluiden osalta
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5.4 Keskushallinnon toimiala
Hallintopalvelut vastaavat mm. koko kaupungin/kunnan hallinnosta, taloudesta,
henkilöstöstä, työllisyydestä sekä muista yleisistä toimintaedellytyksistä. Hallinnon
työryhmän yksityiskohtainen raportti pitää sisällään kuvauksen toimialan eri toiminnoista, taloudesta,
henkilöstöstä sekä toimintakäytänteistä ja on erillisliitteenä 6.
Kuntien keskushallinnon toimiala on organisoitu hieman eri tavoin. Molemmissa kunnissa on
yleishallinto, henkilöstöhallinto ja taloushallinto. Eroavaisuuksia on mm. ruokapalveluissa, jotka on
Nurmeksessa organisoitu keskushallintoon ja Valtimolla puolestaan tekniseen toimeen.
Selvitysalueen kunnille on tunnusomaista tiivis, vuosikymmeniä jatkunut yhteistyö. Myös hallinnon
alueella kunnilla on käytössä yhteiset tukipalvelut, kun molempien kuntien palkka- ja taloushallinnon
palvelut hoitaa Lieksan kaupungin organisaatioon kuuluva Pielisen Karjalan tilitoimisto -liikelaitos.
Molemmissa kunnissa on käytössä samat henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon tietojärjestelmät,
joten tietotekninen infrastruktuuri olisi näin ollen helppoa yhdistää.
Samoin ICT-palvelut (maakuntaverkko, ohjelmistot, laitteet ja tuki) ostetaan molemmissa kunnissa
Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:ltä, joka on 1.1.2019 alkaen Meidän IT ja Talous Oy osana
laajempaa
Itä-Suomen
ICT-palveluiden
fuusiota.
Sisäverkosta
vastaa
Nurmeksessa
kaupunkirakennepalvelut ja Valtimolla tekninen toimi.
Hankintatoimen palvelut ostetaan Joensuun seudun hankintatoimelta. Nurmeksen kaupunki hoitaa
yhteistoimintasopimuksen perusteella Nurmeksen ja Lieksan sekä Valtimon kunnan maaseutupalvelut.
Valtimon kunta tuottaa Valtimon, Nurmeksen, Lieksan ja Juuan kuntien lomituspalvelut. Maaseutu- ja
lomituspalvelujen hallinnon toimipiste sijoittuu Valtimolle Kuntalaisten Talolle.
Keskushallinnon toimialalla mahdollinen yhdistyminen tuottaa selkeitä hyötyjä. Hallinnon
yhdistämisestä vapautuvia resursseja voidaan suunnata mm. HR-toimintaan, viestintään sekä
sidosryhmäyhteistyöhön.

34

Taulukko 13: Yhdistymisen vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien
arviointi hallinnon näkökulmasta
Vahvuudet

Heikkoudet

-

yhteiset tukipalvelut, tietojärjestelmät ja
käytännöt, ammattitaitoinen henkilökunta

-

henkilöstön ja kuntalaisten muutospelko

-

nuorten poismuutto

-

nykyiset henkilöresurssit tiukat,
eläköitymisten hyödyntäminen, ei
irtisanomispaineita

-

selkeät, samanlaiset yksikköjaot,
toimintojen yhdistäminen helppoa

-

paikallinen yhteistyö Pikes, Yrittäjät,
kunnat

-

kuntalaisten talolla säilyy asiakaspalvelun
ja hallinnon toimipiste

Mahdollisuudet

Uhkat

-

henkilöstöhallinnon kehittäminen,
sijaisuuksien järjestäminen, osaamisen
lisääntyminen

-

uuden, tulevan lomituspalvelulain muutokset,
muuttuuko maatalouslomitus radikaalisti?

-

-

maaseutupalvelujen ja lomituspalvelujen
kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden
kanssa vahvaksi yksiköksi ja maaseudun
osaamiskeskukseksi – mahdollinen
toiminta-alueen laajentaminen

mahdollisen maakuntauudistuksen vaikutus
maatalous- ja lomituspalveluihin – johtaako
keskittämiseen maakuntakeskuksiin

-

henkilöstön riittävyys joissakin
ammattiryhmissä, esim. lomitus,
tulevaisuudessa (eläköityminen, alan
kiinnostavuus)

-

kuntien eri järjestöjen ja yhteisöjen
yhteistyön tiivistyminen kuntarajan yli,
kuntalaisten palvelujen parantuminen

-

hyvien käytäntöjen hyödyntäminen
kehittämistoiminnassa

-

suurempi kunta – vetovoimaisempi
työnantaja

-

asiointiliikenteen kehittäminen
kuntakeskusten välillä

Henkilöstössä selvityksen tekeminen on herättänyt jonkin verran pelkoa, varsinkin Valtimolla. Tätä
aiheuttaa jo YT-menettely sanana, vaikka menettely on sinällään pakollinen aina henkilöstöä
koskevien suurten muutosten suunnittelussa ja vaikka sillä ei tavoiteltaisi työpaikkojen vähentämistä.
Muutokseen liittyvän pelon vähentämiseksi on myös hallinnon toimialan mahdollista uutta
organisaatiota 1.1.2020 alkaen hahmoteltu. Tämäkin osoittaa, että kaikille kuntien palveluksessa
oleville henkilöille löytyisi työpaikat ja työtä myös uudessa organisaatiossa
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Kuvio 19: Uuden kunnan organisaatiomalli hallinnon toimialan osalta
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5.5 Sosiaali- ja terveyspalvelut
Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta ovat luovuttaneet sosiaali- ja terveyspalvelujen
järjestämis- ja tuottamisvastuun Siun Sote –kuntayhtymälle, joka aloitti toimintansa
1.1.2017. Tämä tapahtui hyväksymällä perussopimus sekä siihen sisältyvä rahoitusmalli ja
omistajaohjaustapa. Siun Soten toiminta kattaa kaikki Pohjois-Karjalan kunnat sekä Heinäveden
kunnan
Etelä-Savosta.
Siun
Soteen
kuuluvat
myös
paloja
pelastustoimi
ja
ympäristöterveydenhuolto. Lisäksi kunnat maksavat Siun Sotelle eläkeperusteisia maksuja.
Siun Soten valtuustossa ovat Nurmeksesta Henry Määttä (KD) varalla Riitta Kaukainen (KD), Anniina
Nykänen (Kesk.) varalla Heimo Meriläinen (kesk.) sekä Juhani Romakkaniemi (Kok.) varalla Tarja
Naumanen (Kok.). Valtimolta valtuustossa on Keijo Suhonen (SDP) varalla Tuula Rautiainen (SDP).
Siun Soten hallituksessa ovat Nurmeksesta puheenjohtajana Matti Kämäräinen (Kesk.) ja Valtimolta
hänen varajäsenenä Päivi Härkin (Kesk.). Siun Soten tarkastuslautakunnassa on Nurmeksesta
varajäsenenä Anniina Nykänen (Kesk.). Siun Soten pelastuslaitoksen johtokunnassa on jäsenenä
Nurmeksesta Tarja Naumanen (Kok.).
Nurmeksessa valtuustokaudeksi valitun Siun Soten paikallisen neuvottelukunnan puheenjohtajana
toimii kaupunginvaltuutettu Jussi Säämänen (Kesk.) ja esittelijänä toimii hyvinvointijohtaja Petri
Moilanen. Valtimolla toimii Sote-neuvottelukunta, joka on valittu 2-vuotiskaudeksi (1.6.201731.5.2019). Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Tuula Rautiainen (SDP) ja esittelijänä
kunnanjohtaja Leena Mustonen. Neuvottelukuntien tehtävä on olla yhteistoimintaelin Siun Soten ja
kunnan välillä ja edistää näiden välistä tiedonkulkua.
Omistajaohjaus tapahtuu kuntayhtymän normaalin hallintomallin ohella kolmella lisäelementillä eli
kuntaomistajakokouksilla (katsotaan taaksepäin), omistajaohjauskokouksella (katsotaan eteenpäin)
sekä
kuntakohtaisilla
paikallisilla
neuvottelukunnilla
(katsotaan
ajankohtaisia
asioita).
Omistajaohjauskokous päättää vuosittain ns. raamin eli kuntien yhteensä maksaman rahamäärän
korotusprosentin. Nämä lisäelementit ovat toimineet kohtuullisen hyvin. Haasteellisinta on ollut
käytön mukaiseen kustannusjakoon siirtyminen, koska ns. tietopaketteihin perustuvan käytön
laskentatavan kehittäminen on edelleen kesken kalliin hoidon tasauksen ja brutto/netto –periaatteen
osalta. Kuntien kustannusjaossa siirrytään pelkän käytön mukaiseen rahoitukseen 1.1.2019 ja samalla
kapitaatio (5 %) poistuu. Tämä lisää hieman sekä Nurmeksen että Valtimon vuosikustannuksia.
Siun Soten rahoitusmalli ja sen vakuutuselementit (kapitaatio ja kolmen vuoden tasaus sekä
lakisääteinen kalliin hoidon tasaus) ovat toimineet hyvin ja pienentäneet pienten kuntien sosiaali- ja
terveyskustannusten vuosivaihtelua. Vuodet 2017 ja 2018 olivat kustannusten osalta maltillisia
molemmille kunnille, mutta vuoden 2019 kustannusjako on selvästi haasteellisempi. Molemmat
kunnat sijoittuvat maakunnan kärkikolmannekseen sotekulujen kasvuvauhdissa vuosien 2018 ja 2019
välillä. Nurmeksen kustannusten kasvuprosentti tulee vuodelle 2019 olemaan 5,3 % (30 600 000
euroa) ja Valtimon 5,6 % (11 100 000 euroa).
Nurmes käytti vuonna 2017 sosiaali- ja terveyspalveluihin 4 078 €/as. ja Valtimo käytti 5 000 €/as.
Pohjois-Karjalan kuntien keskiarvo oli 3 561 €/as. Nurmes käytti kaikista palvelutuotannon
nettomenoistaan sosiaali- ja terveyspalveluihin 54,2 prosenttia ja Valtimo käytti 66,6
prosenttia. Merkille pantavaa on se, että Valtimon kaikki saamat valtionosuudet (4 581 €/as) eivät
riitä edes sotekulujen kattamiseen (5 000 €/as.) kuten eivät riitä Nurmeksenkaan (3 869 €/as. ja
4.078 €/as.) Omissa kuntakokoryhmissään molemmat kunnat ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen
tehokkuudessa keskitasoa. Kunnat ovat hyötyneet fyysisestä läheisyydestään ja siitä, että niillä on
yhteinen NuVa-kuntayhtymä, jonka toiminta on ollut kustannustehokasta.
Kunnilla on edelleen perimmäinen vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta, koska ne
rahoitetaan kuntien saamien valtionosuuksien ja kuntien keräämien verotulojen kautta. Kunnat
rahoittavat Siun Soten toiminnan vuosittain kuten perussopimuksessa on sovittu. Kuntien vastuu
johtuu siitä, että kuntayhtymä luonteeltaan vain kuntien välinen sopimus eikä sillä ole omaa
tosiasiallista kykyä kerätä toiminnan vaatimaa rahoitusta. Kuntien lopullinen vastuu poistuu vasta
siinä vaiheessa, kun tämä toiminto siirtyy valtion rahoitukselle ja maakuntien hoitamaksi sote- ja
maakuntauudistuksen tai muun ison hallintouudistuksen yhteydessä. Tähän saakka kuntien on itse
kyettävä kattamaan nämä menot.

37

Siun Soten toiminta on organisoitu matriisiksi niin, että Nurmes ja Valtimo kuuluvat ns. pohjoiseen
alueeseen ja samalla kuntayhtymän toiminta on jaettu kolmeen päätoimintoon. Tämän
matriisiorganisaation käynnistämisessä on ollut epärytmisyyttä koko Siun Soten toiminta-alueella.
Tästä on seurannut yllättävää vuosittaista kustannusten vaihtelua eri kuntien välillä. Kuntayhtymää
valmisteltaessa oli tarkoitus käyttää puhtaasti joko toiminto- tai alueorganisaatiota, mutta Siun Sote
valitsi itse tällaisen matriisimallin. Kouluterveydenhuolto, kuraattori- ja psykologipalvelut tuottaa Siun
Sote. Tässä asiassa Pohjois-Karjalan kunnilla on yhä poikkeavia näkemyksiä.
Siun Soten yhteenlaskettu vuosittainen kunnilta kerätty raha on kasvanut keskimäärin 0,8 prosenttia
vuodessa vuosina 2017-2019. Valtion menokehyksen mukaan tämä kasvu 2020-luvulla olisi
keskimäärin 0,9 % vuodessa Pohjois-Karjalassa. Nurmeksen ja Valtimon osalta tämä kasvuvauhti on
käytännössä noin kaksinkertainen, koska kuntien väestö on ikääntynyttä. Esimerkiksi Nurmeksen
kaupunki on vuoden 2019 talousarvionsa suunnitelmavuosille 2020 ja 2021 käyttänyt sosiaali- ja
terveyspalveluissa 3 prosentin eli noin miljoonan euron vuotuista kasvua. Valtimo on käyttänyt
talousarvion suunnitelmavuosille 2 prosentin kasvua. Kuntaliitosselvityksen taloussimulaatioissa on
puolestaan käytetty molemmissa kunnissa 2,1 prosentin kasvua eli kuntapalvelujen hintaindeksiä.
Siun Soten palveluverkkokuvauksessa Nurmeksen terveysasema on luokiteltu ns. täyden palvelun
pisteeksi. Uuden kunnan edunvalvonnallisena tavoitteena on, että nykyiset Valtimon vastaanotto-,
perhe- ja vanhuspalvelujen toimipisteen palvelut tarjotaan myös jatkossa. Siun Sote on yhtiöittänyt
työterveyshuoltonsa Siun Työterveys Oy:ksi. Nurmeksesta yhtiön 7-jäsenisessä hallituksessa on
perustamisvaiheessa kaupunginjohtaja Asko Saatsi ja toiminnan alkaessa 1.1.2019 Pasi Korhonen
(Kesk). Koska yhtiön hallituksessa on kaksi kuntaedustajaa (Joensuu ja Nurmes), niin kunnilla on
tosiasiallinen päätösvalta yhtiössä ja tätä kautta yhtiö on myös Siun Soten omistajakuntien in-house
–yhtiö.
Molemmilla kunnilla on merkittäviä kiinteistöjä vuokralla Siun Sotella kuten myös kuntien omistamalla
NuVa-kuntayhtymällä. Nurmes omistaa NuVasta 78 % ja Valtimo 22 %. Kunnat saavat kiinteistöstään
6 prosentin pääomavuokran, joka lasketaan kiinteistön teknisestä käyttöarvosta. Näihin kiinteistöihin
sisältyy kuitenkin vuokralaisriski, joka on alkanut realisoitua jo joissakin kunnissa, koska Siun Sote
on siittänyt toimintojaan muihin kiinteistöihin tai on vähentänyt toimitilojaan. Vuokrasopimukset ovat
toistaiseksi voimassa olevia ja niissä on 6 kuukauden irtisanomisaika.
Maakuntauudistuksessa maakunta sitoutuu vuokraamaan kiinteistöt 3+1 vuodeksi, jossa optio on
maakunnan puolella. Vuokrasopimukset ovat toistaiseksi voimassaolevia ja niissä on 6 kuukauden
irtisanomisaika. Suurimmat sotekiinteistöt ovat Valtimon Kotoranta, Terveysasema ja Välskäri sekä
Nurmeksessa sijaitsevat Kyrölä, sosiaalipalvelukeskus ja NuVan omistama Nurmeksen terveyskeskus.
Kiinteistöjen kannalta on tärkeää niiden muunneltavuus ja tilankäytön tehokkuus.
Taulukko 14: Nurmeksen, Valtimon ja NuVa-kuntayhtymän Siun Sotelle vuokraamat tilat
Vuokrasopimuksen liite 1
NuVa
kohde
43
44
44
44

rakennuksen nimi
Nurmeksen terveysasema
Valtimon terveysasema A
Välskärin palvelutalo*
Valtimon terveysasema, hammashoito
Yhteensä

Valtimo
kohde
rakennuksen nimi
75 Kuntalaisten Talo
77 Kotoranta
Yhteensä
Nurmes
kohde
rakennuksen nimi
13 Kyrölän palvelukeskus
14 Kyrölän palvelukeskus, varastorakennus
18 Toimintakeskus
20 Kuusikummun asumisyksikkö A
20 Kuusikummun asumisyksikkö B
20 Kuusikummun asumisyksikkö C
21 Sosiaalipalvelukeskus
Yhteensä
Kaikki yhteensä

1.1.2019 alkaen

pääkäyttötarkoitus
Terveysasema
Terveysasema
Palveluasunto
Terveysasema

pääkäyttötarkoitus
Hallinto
Palvelutalo

pääkäyttötarkoitus
Palvelu- ja laitosas.
Palvelu- ja laitosas.
Kehitysvammahuolto
Kehitysvammahuolto
Kehitysvammahuolto
Kehitysvammahuolto
Sosiaalitoimisto

m2
5 390
435
1 079
211
7 113,9
m2
231
405
635,2
m2
2 760
145
982
301
87
62
553
4 889,2
12638

povkr ypvkr
kk €/m2/kk Kiint
12 10,76 4,04
12 10,05 4,04
12 11,8
4,04
12 8,51
4,04
povkr ypvkr
kk €/m2/kk Kiint
12 8,54
3,25
12 12,22 3,02
povkr ypvkr
kk €/m2/kk Kiint
12 10,64 3,31
12 6,02
2,67
12 6,40
3,55
12 6,82
3,02
12 6,40
3,02
12 6,47
3,02
12 8,90
3,25
12

ypvkr ypvkr
brvkr
Muut €/m2/kk €/m2/kk
€/kk
€/v
2,02 6,06
16,88
90 983,20 1 091 798,40
3,06 7,10
17,20
7 480,28 89 763,36
3,06 7,10
18,96
20 448,36 245 380,32
3,06 7,10
15,65
3 294,33 39 531,90
17,18 122 206,17 1 466 473,98
ypvkr ypvkr
brvkr
Muut €/m2/kk €/m2/kk
€/kk
€/v
2,41 5,66
14,24
3 282,32 39 387,84
2,99 6,01
18,29
7 401,96 88 823,56
16,82
10 684,28 128 211,40
ypvkr ypvkr
brvkr
Muut €/m2/kk €/m2/kk
€/kk
€/v
1,92 5,23
15,87
43 793,27 525 519,18
0,00 2,67
8,69
1 260,05 15 120,60
1,66 5,20
11,60
11 386,56 136 638,72
2,09 5,11
11,93
3 590,93 43 091,16
2,09 5,11
11,51
1 005,97 12 071,69
2,09 5,11
11,58
715,64
8 587,73
1,87 5,12
14,02
7 751,66 93 019,90
14,22
69 504,08 834 048,97
16,0144 202 394,53 2 428 734,35
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Vuokratulot Siun Sotelta ovat vuonna 2019 yhteensä 2 428 734 euroa. Vuokratut tilat ovat yhteensä
12 638 m2.
Maakuntauudistuksen viivästyminen on ongelmallista Nurmeksen ja Valtimon kannalta, koska tämä
uudistus on samalla myös valtionosuusuudistus. Pohjois-Karjala olisi uudistuksessa voittaja, koska
siinä siirrytään 5 vuoden siirtymäsiirtymävaiheen jälkeen täysin tarvepohjaiseen rahoitukseen, joka
toisi Siun Soten kuntien sotepalveluille n. 28 miljoonaa euroa lisää rahaa sosiaali- ja terveyspalvelujen
tuottamiseen. Nurmeksen ja Valtimon osalta tämä tarkoittaisi 1,6 miljoonan euron vuosittaista
lisärahoitusta sosiaali- ja terveyspalveluihin. Näiden kuntien suurin tulevaisuuteen liittyvä riski on
valtionosuusjärjestelmän uudistuksen pitkittyminen, josta seuraa merkittävää rahoitusvajetta
suhteessa sotepalvelujen tarpeeseen.
Pohjois-Karjalassa on valmisteltu maakuntauudistusta, jossa Siun Soten toiminta siirtyisi uudelleen
ryhmiteltynä osaksi maakuntahallintoa. Nurmeksen kaupunginjohtaja Asko Saatsi on jäsenenä ja
varapuheenjohtajana yhdeksänhenkisessä väliaikaisessa toimielimessä (VATE), joka johtaa tätä
valmistelua. VATE on kokoontunut vuosina 2017 ja 2018 yhteensä 26 kertaa. Maakunta-, sote- ja
rahoituslakipaketteja odotetaan eduskunnasta 15.3. 2019 mennessä. Erityislait eivät todennäköisesti
ehdi valmistua tähän mennessä. Näin ollen maakunta aloittaisi 1.1.2021 ja esimerkiksi kasvupalvelut
vasta myöhemmin. VATE:n toiminta virallistuisi 1.4.2019 alkaen.
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6. Talous
Kuntaliitoksen valmisteluryhmän tavoitteena on ollut kuvata Valtimon ja Nurmeksen talouden
tilaa ja kehitystä vuosina 2020 – 2025. Tavoitteena on ollut tarkastella taloutta vaihtoehtoisesti
niin, että kunnat jatkavat toimintaansa joko nykyisellään tai yhdistettynä kuntana. Lisäksi
tarkoituksena on ollut tuoda esiin mahdollisia talouden sopeuttamistarpeita ja ehdotuksia
toimenpiteistä, mikäli sopeuttamistoimenpiteitä tarvitaan.
Talouden tuloksen kehityksestä on tehty 5 erilaista skenaarioita (ennustetta), joista skenaariot 13 on tehnyt konsulttiyhtiö FCG ja skenaariot 4 - 5 kuntien yhteinen talouden valmistelutyöryhmä.
Skenaarioissa 2 ja 3 on otettu huomioon myös mahdollinen maakunta- ja soteuudistuksen
toteutuminen. Skenaariossa 2 on käytetty pohjana maakunta- ja soteuudistuksen toteutumisessa
valtiovarainministeriön
painelaskelmia
15.6.2018.
Skenaariossa
3
valtiovarainministeriön
painelaskelmien lukuja on korjattu vuosien 2019 ja 2020 talousarviotietojen mukaiseksi. Lisäksi on
tehty analyysit toiminnan rahoituksesta ja kriisikuntakriteerien täyttymisestä.
Analyysien taustatietoina on käytetty aikaisempien vuosien toteutumia sekä valtuustoissa
hyväksyttyjä vuoden 2019 talousarviota ja suunnitelmavuosien 2020 ja 2021 lukuja. Skenaarioiden 4
ja 5 laskennassa käytetyt kertoimet ja mm. palkkojen sivukulujen tiedot pohjautuvat
valtiovarainministeriön kuntatalousohjelmaan syksyltä 2018. Valtionosuuksien kehitys on laskettu
hyödyntäen Kuntaliiton valtionosuussimulaattoria tammikuulta 2019 ja verotulojen kehitys
hyödyntäen Kuntaliiton verotuloennustetta marraskuulta 2018. Ikärakenteen muuttuminen on
huomioitu skenaarioiden 4 ja 5 tuloarvioissa. Pelkistetysti sanoen 4. skenaariossa 2022 - 2025 lukujen
kehitystä on arvioitu olettaen, että nykyisen kaltainen tulo- ja kustannuskehitys jatkuu
tarkastelukaudella ja skenaariossa 5 on oletettu, että sopeuttamistoimenpiteitä tehdään
henkilöstökulujen ja sotekustannusten kasvua hilliten.

6.1 Analyysin johtopäätöksiä
Vuoden 2017 tilinpäätöstietoihin perustuvan kriisikunta-arvioinnin tuloksena kumpaakaan kuntaa ei
voida pitää taloudellisesti kriisikuntana.
Keskeisin tulevaisuutta koskeva johtopäätös on, että riippumatta siitä jatkavatko Valtimo ja Nurmes
yhdessä tai erikseen, talouden sopeuttamistoimenpiteitä kuitenkin tarvitaan. Valtimon tarve
sopeuttamistoimenpiteisiin on suhteellisesti suurempi kuin Nurmeksessa, yhteisen kunnan
sopeuttamistarve on erillisiä kuntia pienempi kasvavan valtionosuuden takia.
Syyt sopeuttamistarpeelle tulevat erityisesti käyttötalouden heikkenemisestä, kun vuosittaiset tulot
eivät riitä kattamaan vuosittaisia menoja. Tämä tarkoittaa, että käyttötalouden tulovirrasta
(vuosikate) ei enää riitä rahaa poistojen kattamiseen. Poistoilla tarkoitetaan tehtyjen
investointimenojen vuosikuluksi jaksotettavaa osuutta. Yksittäisistä menoeristä sosiaali- ja
terveysmenojen (sote) kasvu on keskeisin käyttötaloutta rasittava tekijä.
Valtimo on uusinvestoinut viime vuosina huomattavasti kuntalaisten palvelujen parantamiseen (mm.
Kotoranta palvelutalo, koulu, Valtimo talo ja päiväkoti). Näiden investointien omarahoitusosuus on
ollut suuri, minkä vuoksi kunnan mittavat kassavarat ovat pienentyneet ollen kuitenkin edelleen yli 2
miljoonaa euroa. Nurmeksessa investointitahti on ollut maltillisempaa ja keskittynyt Valtimoa
enemmän ylläpitäviin investointeihin. Nurmeksen suurin uusinvestointi on ollut kolmen miljoonan
investointi Pikku-Kaarlen päiväkotiin. Molemmilla kunnilla on edessään mittavia investointihankkeita,
joiden vaikutusta ei ole tehdyissä analyyseissa otettu täysimääräisesti huomioon. Tehtyjen
investointien kirjanpidolliset poistot rasittavat tulosta pitkään. Nurmeksessa poistojen määrää
tasoittavat taseessa olevat 8,6 miljoonan euron suuruiset investointivaraukset ja poistoerot.
Negatiivisten vuositulosten seurauksena Valtimon kumulatiivinen ylijäämä pienenee nopeasti,
kääntyen jopa alijäämäiseksi vuoteen 2023 mennessä. Nurmeksessa tarkasteluperiodilla ei ole
näköpiirissä, että taseeseen kertyisi kumulatiivista alijäämää, vaikka ylijäämä pienenee voimakkaasti.
Pitkällä aikavälillä kumulatiivista alijäämää ei saisi kertyä, ja kumulatiivisen alijäämän riittävä määrä
suhteutettuna asukasmäärään (-1 000 euroa/asukas) käynnistää ”kriisikunta” -arviointimenettelyn
valtion taholta.
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Vuosikatteen (tulojen ja menojen erotus) riittämättömyyden takia molempien kuntien paine
velkaantua on suuri, koska kassavaroilla toimintaa voidaan rahoittaa vain rajallisesti. Kasvava
lainamäärä puolestaan lisää lainan rahoituskuluja ja vuosittaista lainanlyhennysmäärää, mikä edelleen
lisää painetta lisävelkaantumiselle. Lainarahoituksen lisäksi toimintaa voidaan rahoittaa harkituilla
omaisuusjärjestelyillä.
Molemmat kunnat tarvitsevat talouden tasapainottamissuunnitelman, jossa otetaan kantaa
tasapainottamisen keinoihin ja ajankohtaan. Keinovalikoimista keskeisimmät ovat verotulot,
menolinjaukset (sisältäen investoinnit), velkaantumisaste ja mahdolliset omaisuusjärjestelyt.
Yhdistetyn kunnan säästötarve on arviolta pienempi kuin kuntien erikseen toteuttamien
säästötarpeiden yhteismäärä. Tämä johtuu pitkälti valtionosuuksien kasvusta yhdistymisen
seurauksena syrjäisyyslisän takia.
Valtion maakunta- ja sotejärjestelyn vaikutusta kuntien talouteen on tässä vaiheessa vaikea tarkasti
arvioida. Odotettavissa on, että Valtimo ja Nurmes hyötyisivät sotejärjestelystä taloudellisesti.
Talouden tasapainottamistarve ei kuitenkaan kokonaan poistuisi.
Taulukko 15: Arvio kuntien tilikausien tuloksista soteuudistuksen toteutuessa.
Laskennassa hyödynnetty VM:n arviota 15.6.2018, joka pohjautui soteuudistuksen
toteutumiseen 1.1.2020. Nykytiedolla soteuudistus toteutuu 2021 alusta.

Arvio kuntien tilikausien tuloksista sote-uudistuksen toteutuessa 1000e
Valtimo
2019
2020
2021
2022
2023
Tilikauden yli/alijäämä
-1 098
-114
-111
-96
-282
Kumulatiivinen yli/alijäämä
2 448
2 334
2 223
2 128
1 846
Investoinnit
500
500
500
500
Vuosikate - investoinnit
365
384
417
249
Vuosikate/poistot Valtimo
88
85
86
88
70
Nurmes
Tilikauden yli/alijäämä
289
2 216
1 565
1 294
616
Kumulatiivinen yli/alijäämä
10 496
12 712
14 277
15 571
16 187
Investoinnit
4 295
4 525
4 000
4 000
Vuosikate - investoinnit
1 468
587
881
243
Vuosikate/poistot Nurmes
116
142
126
119
103
Yhteinen kunta
Tilikauden yli/alijäämä
-809
2 346
1 698
1 443
578
Kumulatiivinen yli/alijäämä
13 230
15 576
17 274
18 717
19 295
Investoinnit
4 795
5 025
4 500
4 500
4 500
Vuosikate - investoinnit
595
1 847
1 739
1 542
735
Vuosikate/poistot Yhteinen kunta
107
136
123
118
101

2024
-115
1 731
500
434
86

2025
-131
1 600
500
436
85

256
16 443
4 000
-58
94

161
16 605
4 000
-136
92

385
19 680
4 500
620
97

274
19 954
4 500
544
95
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Kuvio 20: Nurmeksen, Valtimon ja Nurmes-Valtimon kumulatiiviset yli-/alijäämät soteuudistuksen toteutuessa 2019 - 2025

6.2 Talouden sopeuttamisen tarkastelu kunnittain ja Nurmes-Valtimon
osalta
Seuraavaksi tarkastellaan talouden sopeutumistarvetta kummankin kunnan kannalta erikseen sekä
yhteensä.
Vuoden 2017 lopussa Valtimon kunnan kumulatiivinen ylijäämä on ollut noin 4 miljoonaa euroa. Alin
käyrä kuvaa vaihtoehtoa, jossa veroprosentti pysyisi vuoden 2019 tasolla 21 prosentissa. Samalla
oletetaan tulo- ja kustannuskehityksen noudattavan yleistä kehitystä eikä säästötoimenpiteitä tehdä.
Kyseinen vaihtoehto johtaisi yli 4 miljoonan euron kumulatiiviseen alijäämään tarkasteluperiodin
loppuun mennessä. Ylin käyrä kuvaa vaihtoehtoa, jossa uutta alijäämää ei annettaisi kertyä lainkaan
vuosien 2020–2025 aikana. Kumulatiivinen ylijäämä päätyisi tällöin sopeuttamistoimenpiteiden
seurauksena runsaaseen 2 miljoonaan euroon vuoden 2025 loppuun mennessä. Tämä tarkoittaisi noin
6,5 miljoonan euron sopeuttamistarvetta vuosien 2020 – 2025 aikana.
Kuvio 21: Valtimon kumulatiiviset yli-/alijäämät
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Kuviossa 22 avataan lisää Valtimon kunnan säästötarvetta. Vuosien 2020 - 2025 aikana kertyy
alijäämää yhteensä noin 6,5 miljoonaa euroa, mikäli veroprosentti pidetään vuoden 2019 tasossa 21
prosentissa koko tarkasteluperiodin ajan eikä kustannusten sopeuttamista tehdä (vasen pylväs).
Mainitun 6,5 miljoonan euron alijäämän kurominen umpeen edellyttää vuositasolla runsaan 1
miljoonan euron säästötarvetta, joka tarkoittaa noin 5 % toimintakuluista. Mikäli veroprosenttia
korotettaisiin yhdellä prosenttiyksiköllä 22 prosenttiin, säästötarvetta voitaisiin pienentää noin 230
tuhannella eurolla vuodessa (toinen pylväs vasemmalta). Sopeuttamistoimenpiteiden tekeminen
pelkästään veronkorotuksilla edellyttäisi tuloveron asteittaista nostamista yli 28 prosenttiin. Näiden
vaihtoehtojen lisäksi on lukuisia muita vero/kustannusyhdistelmiä säästötarpeen täyttämiseksi
Kuvio 22: Valtimon kunnan säästötarve
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Kuvio 23 osoittaa, että Valtimon toteutuneet ja arvioidut investoinnit vuonna 2014 ovat olleet noin
1.800 euroa/asukas. Investointien määrä on kasvanut voimakkaasti vuoteen 2017 saakka. Tulevina
vuosina keskimääräisten ylläpitoinvestointien arvioidaan olevan noin 500 000 euroa vuodessa.
Tarkasteluperiodin aikana tehtyjen investointien kokonaismääräksi tulisi tällöin noin 9 400
euroa/asukas. Investointien omarahoitusosuus on ollut suuri, mikä on pienentänyt huomattavasti
kassavaroja. Kassavarojen oletetaan pienenevän edelleen ja velkamäärän kasvavan. Tämä
rahoitusolettama ei sisällä sopeuttamistoimenpiteitä ja rahoitustarve on oletettu katettavaksi
lisävelalla. Lainoj0en nosto mitoitettu niin, että vuoden 2025 lopussa kassassa on rahaa 500 000
euroa.
Kuvio 23: Valtimon kunnan investoinnit, kassavarat ja lainat asukasta kohti

Kuvio 24 osoittaa että vuoden 2017 lopussa Nurmeksen kaupungin kumulatiivinen ylijäämä on ollut
noin 8,3 miljoonaa euroa. Kuvion 24 toiseksi alin käyrä kuvaa vaihtoehtoa, jossa veroprosentti pysyisi
vuoden 2019 tasolla 20,5 prosentissa. Samalla oletetaan tulo/kustannuskehityksen noudattavan
yleistä kehitystä, eikä säästötoimenpiteitä tehdä. Kyseinen vaihtoehto pienentäisi kumulatiivisen
ylijäämän vajaaseen 5 miljoonaan euroon tarkasteluperiodin loppuun mennessä. Ylin käyrä kuvaa
vaihtoehtoa, jossa uutta alijäämää ei annettaisi kertyä lainkaan vuosien 2020–2025 aikana.
Sopeuttamistoimenpiteiden täytyisi olla tällöin sellaisia, että kumulatiivinen ylijäämä päätyisi noin
13,5 miljoonaan euroon vuoden 2025 loppuun mennessä. Tämä tarkoittaisi noin 9 miljoonan euron
sopeuttamistarvetta vuosien 2020–2025 aikana.
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Kuvio 24: Nurmeksen kaupungin kumulatiivinen yli-/alijäämä

Vuosien 2020 - 2025 aikana kertyy alijäämää yhteensä noin 9 miljoonaa euroa, mikäli veroprosentti
pidetään vuoden 2019 tasossa 20,5 prosentissa koko tarkasteluperiodin ajan eikä kustannusten
sopeuttamista tehdä (vasen pylväs). Mainitun 9 miljoonan euron alijäämän kurominen umpeen
edellyttää vuositasolla runsaan 1,5 miljoonan euron säästötarvetta eli noin 2,5 % toimintakuluista.
Sopeuttamistoimenpiteiden tekeminen pelkästään veronkorotuksilla edellyttäisi tuloveron asteittaista
nostamista noin 23 prosenttiin. Näiden vaihtoehtojen lisäksi on lukuisia muita vero- ja
kustannusyhdistelmiä säästötarpeen täyttämiseksi.
Kuvio 25: Nurmeksen kaupungin säästötarve

Nurmeksen toteutuneet investoinnit vuonna 2014 ovat olleet noin 600 euroa/asukas. Investointien
määrä on kasvanut tasaisesti vuoteen 2018 saakka. Tulevina vuosina keskimääräisten investointien
arvioidaan olevan runsaat 4,5 miljoonaa euroa vuodessa. Tarkasteluperiodin aikana tehtyjen
investointien kokonaismääräksi tulisi tällöin noin 8000 euroa/asukas. Investointeja on rahoitettu
lähinnä tulorahoituksella, jatkossa investointeja joudutaan rahoittamaan myös lisävelalla. Lainojen
nosto mitoitettu niin, että vuoden 2025 lopussa kassassa on rahaa 500 000 euroa.
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Kuvio 26: Nurmeksen investoinnit, kassavarat ja lainat per asukas

46

Vuoden 2017 lopussa kuntien yhteinen kumulatiivinen ylijäämä on ollut noin 12,5 miljoonaa euroa.
Toiseksi alin käyrä kuvaa vaihtoehtoa, jossa yhdistetyn kunnan veroprosentti olisi Nurmeksen vuoden
2019 veroprosentti 20,5 %. Samalla oletetaan tulo- ja kustannuskehityksen noudattavan yleistä
kehitystä, eikä säästötoimenpiteitä tehdä. Kyseinen vaihtoehto pienentäisi kumulatiivisen ylijäämän
vajaaseen 5 miljoonaan euroon tarkasteluperiodin loppuun mennessä. Ylin käyrä kuvaa vaihtoehtoa,
jossa
uutta
alijäämää
ei
annettaisi
kertyä
lainkaan
vuosien
2020–2025
aikana.
Sopeuttamistoimenpiteiden täytyisi olla tällöin sellaisia, että kumulatiivinen ylijäämä päätyisi noin
16,5 miljoonaan euroon vuoden 2025 loppuun mennessä. Tämä tarkoittaisi noin 11,5 miljoonan euron
sopeuttamistarvetta vuosien 2020–2025 aikana.
Kuvio 27: Nurmes-Valtimo kumulatiivinen yli-/alijäämä

Vuosien 2020 - 2025 aikana yhdistetylle kunnalle kertyy alijäämää yhteensä noin 11,5 miljoonaa
euroa, mikäli veroprosentti pidetään vuoden 2019 tasossa 20,5 prosentissa koko tarkasteluperiodin
ajan, eikä kustannusten sopeuttamista tehdä (vasen pylväs). Mainitun 11,5 miljoonan euron alijäämän
kurominen umpeen edellyttää vuositasolla 1,9 miljoonan euron säästötarvetta eli noin 2,3 %
toimintakuluista. Sopeuttamistoimenpiteiden tekeminen pelkästään veronkorotuksilla edellyttäisi
tuloveron asteittaista nostamista noin 23,5 prosenttiin. Näiden vaihtoehtojen lisäksi on lukuisia muita
vero- ja kustannusyhdistelmiä säästötarpeen täyttämiseksi.
Kuvio 28: Nurmes-Valtimo säästötarve
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Vuosina 2014–2018 tehtyjen investointien määrä on kasvanut voimakkaasti lähinnä Valtimon
tekemien uusinvestointien takia. Tulevina vuosina keskimääräisten (ylläpito)investointien arvioidaan
olevan yli 5 miljoonaa euroa vuodessa. Koko tarkasteluperiodin aikana vuosina 2014 -2025 tehtyjen
investointien kokonaismääräksi tulisi tällöin noin 8 300 euroa/asukas. Investointeja on rahoitettu
lähinnä tulorahoituksella, jatkossa investointeja joudutaan rahoittamaan myös lisävelalla.
Kuvio 29: Nurmes-Valtimo investoinnit, kassavarat ja lainat per asukas v. 2014-2018
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6.3 Herkkyysanalyysi
Sopeuttamistoimenpiteiden toteuttamiseen on useita keinoja, joista oletettavin vaihtoehto on
erilaisten sopeuttamiskeinojen yhdistelmä. Ohessa on kuvattu eri tulo- ja menolajien herkkyyttä, kun
kyseisten erien kehitysolettamia muutetaan yhdellä prosenttiyksiköllä. Verotulojen herkkyys
määräytyy veroprosentin ja veropohjan mukaan, joten tarkastelussa katsotaan yhden veroprosentin
muutoksen vaikutusta arvioidusta keskimääräisestä veropohjasta.
Taulukko 16: Eri tulo- ja menolajien herkkyys
Kuvaa tulosvaikutusta (säästövaikutusta), kun yksittäistä tulo- ja menolajia muutetaan yhdellä
prosenttiyksiköllä (1 %). Laskettu keskimääräisistä vuosien 2020-2025 luvuista.

Tuloveroherkkyys *)
Toimintakuluherkkyys
Henkilöstömeno
Sote-menot

Valtimo
1 000 euroa
250
220
60
125

Nurmes
1 000 euroa
1 050
650
135
350

Nurmes-Valtimo
1 000 euroa
1 300
870
195
475

Muut menot
Valtionosuusherkkyys

35
100

165
300

200
400

*) kun tuloveroa muutetaan 1 %-yksikköä

6.4 Kuntakonsernin vaikutus yhteisen kunnan talouteen
Nurmes ja Valtimo ovat mukana maakunnallisissa kuntayhtymissä, Siun sotessa, Pohjois-Karjalan
maakuntaliitossa sekä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveriassa. Kuntaliitoksen toteutuessa
kuntien omistajaosuudet ja vastuut lasketaan yhteen. Vuoteen 2025 ulottuvassa tarkastelussa
odotetaan kuntayhtymien ja konserniyhtiöiden tuloksen vaikutuksen konsernin yli-/alijäämään olevan
neutraali (+/- 0 euroa). Varsinkin konserniyhtiöillä on kuitenkin odotettavissa suuria investointeja,
joilla on vaikutusta kuntakonsernitason velkaantumiseen. Investoinnit ajoittuvat tarkastelukauden
loppupuolelle ja niiden tarkkaa summaa on vaikea ennakoida.
Nurmes ja Valtimo omistavat yhdessä 100 % NuVa-kuntayhtymästä. NuVa-kuntayhtymä hallinnoi
Siun sotelle vuokrattuja kiinteistöjä, Nurmeksen terveyskeskusta, Valtimon terveyskeskusta ja
Välskäri-palvelutaloa. NuVa-kuntayhtymällä on kumulatiivista ylijäämää vuoden 2018 ennakkotiedon
perusteella 280 000 euroa. Kuntayhtymä ei ole veloittanut kunnilta kuntayhtymäosuuksia vuosina
2017 ja 2018 ja sen toiminta on keskimäärin tasapainossa. Yhteisen kunnan tuloslaskelmaan NuVakuntayhtymällä
on
vaikutusta
rakennusten
vuokratulojen
ja
kiinteistönhoidon
sekä
eläkemenovastuiden kasvun kautta. Kuntayhtymällä ei ole henkilöstöä, vaan palveluista vastaavat
Nurmeksen ja Valtimon kunnat. Eläkemenovastuut ovat kuntayhtymän aiemman henkilöstön
eläkkeistä muodostuvia.
NuVa-kuntayhtymä tuo yhdistyneelle kunnalle, mutta myös erillisille kunnille, talouden
suunnittelukauden
loppupuolelle
taloudellisen
riskin
sotekiinteistöjen
hallinnassa,
jos
maakuntauudistus toteutuu. Kiinteistöt ovat kuitenkin nykyiseen palvelutarpeeseen nähden
tarpeellisia ja riski kiinteistöjen jäämisestä tyhjilleen on pieni. Taloudellisesti suuri haaste kunnille
tulee olemaan Nurmeksen terveyskeskuksen tuleva peruskorjaus tai vanhan terveyskeskuksen
korvaaminen uudisrakennuksella. Suurin osa terveyskeskuksesta on valmistunut 1970-luvulla ja
talotekniikka vaatii monelta osin peruskorjausta.
Nurmeksen ja Valtimon kuntakonsernissa olevista yhtiöistä on kerrottu toisaalla selvitysraportissa.
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6.5 Maksut ja taksat
Kuntalaisten näkökulmasta tärkeäksi kysymykseksi nousee talouteen ja rahoitukseen liittyvä kunnan
maksupolitiikka, sen perusteella määritellyt maksut ja taksat sekä veroprosentit. Tärkeitä ovat myös
konkreettiset, kuntalaisille myönnettävät etuudet (esimerkiksi erilaiset liikuntakortit) sekä
liikuntatilojen käyttöön liittyvät periaatteet. Tämän vuoksi selvitysraporttiin sisällytetään tiivis vertailu
kummankin kunnan maksuista, taksoista ja veroprosenteista. Vertailu ei ole täysin kattava sillä
varsinkin teknisten palveluiden puolella erilaisia maksuja on lukuisia. Kuntarakennelain 33 §:n
mukaan kunnalliset maksut on yhtenäistettävä koko uuden kunnan alueella kuntajaon muutoksen
voimaantulosta, jollei mainitusta ajankohdasta ole lakiin perustuvaa syytä poiketa.
Taulukko 17: Vertailu maksuista, verotuksesta ja taksoista

Vesi- ja lämpömaksut 2019
Nurmes
Vesimaksu e/m3 alv.0
Vesimaksu kausihinta alv. 0
Jätevesi e/m3 alv 0
Jätevesimaksu kausihinta alv 0
Lämmön hinta alv 0
Veroprosentit 2019
Nurmes
Yleinen kiinteistövero
Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero
Muiden asuntojen kiinteistövero
Yleishyödyllisten yhteisöjen prosentti
Veroprosentti
Liikuntasalien taksat 2019
Nurmes
Liikuntasalien maksut yli 18-vuotiaille
Liikuntasalien maksut alle 18-vuotiaille
Valtimo-talon kausihinta koko sali yli 18-vuotialle sis. alv
Valtimo-talon tuntihinta koko sali yli 18-vuotiaille sis. Alv
Valtimo-talon kausihinta koko sali yli 18-vuotialle ulkopaikkakuntalaiset sis.alv
Valtimo-talon tuntihinta koko sali alle 18-vuotiaille ulkopaikkakuntalaiset sis. Alv
Valtimo-talon käyttö alle 18-vuotiaille
Pielisareenan tuntihinta koko sali yli 18-vuotiaille sis. alv
Pielisareenan tuntihinta koko sali alle 18-vuotiaille sis. alv
Pielisareenan kausihinta koko sali 1/vko yli 18-vuotiaille sis. alv
Pielisareenan kausihinta koko sali 1h/vko alle 18-vuotiaille sis. alv
Kuntalaisten edut 2019
Nurmes
Juniorikortti 7-16-vuotiaiden harrastuksiin

Valtimo
0,95e/m3
45-540
1,5e/m3
68-840e
46,05e/MWh

1,4e/m3
40-375
2,3e/m3
50-440e
60e/MWh
Valtimo

1
0,47
1,04
0
20,5

0,95
0,43
0,95
0
21
Valtimo

9e/1,5h
ilmainen

ilmainen
110
33
220
66
ilmainen

30
18,5
300
135
Valtimo
120e/vuosi
38,5e/ 82,50e/ 137,50e

ei ole

Seniorikortti
Ei ole
Kuntalaisten etu Bomban kylpylään
Ei ole
Nuorten kesätyöseteli
200e
250e
Nuorten yrittäjyysseteli
250e
250e
Työllistämisen maakunnallinen kuntalisä
Ei ole
350e/kk
Varhaiskasvatuksen ja iltapäiväkerhojen maksut 2019
Nurmes
Valtimo
Päivähoidon maksut, laki määrittää tulorajat, kunta tulorajojen sisällä
Tulorajojen sisällä maksuprosentti
Tulorajojen sisällä
olevat maksuprosentit
10,7 maksuprosentti 10,7
IP-kerhojen maksut
Kiinteä kuukausimaksu, 60e/kk
60e/kk tai 4e/kerta
Rakennusvalvonta
Rakennusvalvonnan maksuissa Nurmeksen maksut ovat hieman Valtimoa suuremmat, esim. maksu rakennusta kohden 140 euroa + 2,5e/m2 Nurmeksessa ja
Valtimolla 95 euroa + 2e/m2

Tarkennuksena mainitaan, että Valtimolla käytössä oleva ” työllistämisen kuntaseteli” on
suuruudeltaan 350 euroa kuukaudessa. Se voidaan myöntää palkkiona työnantajalle, joka työllistää
valtimolaisen työttömän. Kesto on 4-35 viikkoa, pääsääntöisesti enintään työssäoloehdon
täyttymiseen saakka. Nurmeksessa 38,50 euron hintaisella seniorikortilla pääsee kaksi kertaa
kuntosalille, ei kylpylään. 82,50 euron hintaisella seniorikortilla pääsee kerran viikossa kuntosalille ja
kerran viikossa kylpylään; 137,50 euron hintaisella kortilla pääsee kaksi kertaa viikossa kylpylään.
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7. Demokratia ja osallisuus
Kuntarakennelain tavoitteena on mm. vahvistaa kunnan asukkaiden itsehallinnon edellytyksiä.
Itsehallinnollista valtaa käyttävät ennen muuta vaaleilla valitut valtuutetut ja heidän valitsemansa
muut luottamushenkilöt. Edustuksellisen demokratian rinnalla tarvitaan entistä enemmän laaja-alaisia
erilaisia kuntalaisten osallisuus- ja vaikutusmahdollisuuksia. Toimiva, vuorovaikutteinen ja
monikanavainen viestintä luo edellytyksiä osallisuuden kehittämiselle.
Demokratian ja osallisuuden näkökulmasta on tärkeää tunnistaa molempien kuntien demokratiaan ja
osallisuuteen liittyvät käytänteet, niiden yhteneväisyydet ja eroavaisuudet. Tämän lisäksi myös
kuntien toimintakulttuurin yhteneväisyydet ja eroavaisuudet ovat tärkeitä. Nämä tunnistamalla ja
niistä keskustelemalla luodaan edellytykset onnistuneelle kuntafuusiolle. Voimavarojen yhdistäminen
mahdollistaa myös paremmin järjestö-kuntayhteistyön toteuttamisen.

7.1 Kuntalaisten osallisuuden eri muodot
Nykyinen kuntalaki sisältää esimerkkiluettelon siitä, miten kuntalaisten osallistumista ja
vaikutusmahdollisuuksia voidaan edistää. Näitä ovat mm. keskustelu- ja kuulemistilaisuuksien ja
kuntalaisraatien järjestäminen, kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa
(mielipidetiedustelut ym.), palvelun käyttäjien edustajien nimeäminen toimielimiin, kunnan talouden
suunnitteluun osallistuminen (osallistuva budjetointi), palvelujen suunnittelu ja kehittäminen yhdessä
palvelujen käyttäjien kanssa (kumppanuuspöydät, palvelumuotoilu) sekä asukkaiden, järjestöjen ja
muiden yhteisöjen oma-aloitteisten asioiden suunnittelun ja valmistelun tukeminen.
Demokratia käsitteenä on muuttumassa. Entistä oleellisempi kysymys demokratian kehittämisessä
on, missä määrin yhteisön ja sen jäsenten osaaminen, kokemukset, verkostot ja ideat
kyetään mobilisoimaan yhteisön hyväksi. Tähän viittaa esimerkiksi Nurmeksen strategiassa oleva
maininta siitä, että vuonna 2019 järjestetään avoin ideakilpailu Nurmeksen kehittämiseen. Vastaavasti
Valtimolla osallisuutta pyritään lisäämään yhteissuunnittelua ja osallistuvaa budjetointia hyödyntäen.
Suunnitelmallinen ja monikanavainen viestintä kuntalaisten tiedonsaannin turvaajana sisältyvät
molempien kuntien tavoitteisiin. Nurmeksessa toiminnallisena tavoitteena on lisäksi se, että
kuntalaisten osallistumisrakenteet ovat valmiit, mikä mahdollistaa kuntalaisten kuulemisen
monikanavaisesti päätöksenteon eri vaiheissa.
Kuntalaisten osallisuutta kehitettäessä on tärkeää ottaa huomioon osallisuuden eri alueet. Tietoosallisuus tarkoittaa kuntalaisten oikeutta tiedon saamiseen ja tuottamiseen. Se edellyttää aktiivista
viestintää. Suunnitteluosallisuus antaa kuntalaisille mahdollisuuden osallistua toiminnan
suunnitteluun ja kertoa ideansa ja mielipiteensä kunnan kehittämiseen. Tästä esimerkkeinä voidaan
mainita esimerkiksi kumppanuuspöydät, jotka kokoavat alueen eri toimijoita, yrittäjiä,
järjestöedustajia, kuntalaisia, päättäjiä saman pöydän ääreen keskustelemaan ja suunnittelemaan
oman alueen kehittämistä. Päätösosallisuus antaa mahdollisuuden osallistua esimerkiksi omaa
asuinaluetta koskevaan suunnitteluun. Tähän liittyy myös osallistuva budjetointi, minkä käyttöönotto
on mm. kirjattu Valtimon kunnan strategiaan. Toimintaosallisuus tarkoittaa konkreettista tekemistä
ja osallistumista. Tämä tapahtuu usein erilaisen järjestötoiminnan kautta, mitä kunta puolestaan voi
tukea luovuttamalla tilat käyttöön sekä myöntämällä toiminta-avustuksia. Kolmannen sektorin lisäksi
vahvistumassa on ns. neljännen sektorin toiminta, mikä näkyy esimerkiksi erilaisina vertaisryhminä
ja pop up -tyyppisenä toimintana (esimerkiksi ravintolapäivä, unelmien liikuntapäivä jne.).
Eri-ikäisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi on kuntiin kuntalain mukaan
nimettävä
vaikuttamiselimet.
Kuntalain
26
§:n
mukaan
nuorten
osallistumisja
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai
nuorten vaikuttajaryhmä. Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien
varmistamiseksi kunnanhallituksen on kuntalain 27 §:n mukaan asetettava vanhusneuvosto sekä 28
§:n mukaan vammaisneuvosto. Molemmissa kunnissa on nämä vaikuttamistoimielimet, Valtimolla
vanhus- ja vammaisneuvosto toimii yhdistettynä.
Kuntaliitosselvitysten yhteydessä keskustellaan usein myös aluedemokratian turvaamisesta.
Aikaisemmat kokemukset kuntaliitoksista osoittavat, että kun kuntarakenteita suurennettiin, niin
samalla korostuivat paikallisuuden vahvistamisen tarpeet. Samoin aluedemokratia voi toimia
voimavarana alueiden palvelujen ja elinvoimaisuuden kehittämiselle.
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Tarkkaa tietoa aluelautakuntien määrästä ei ole olemassa, mutta mitä ilmeisimmin niiden määrä on
vähentymässä ja niiden tilalle etsitään uudentyyppisiä toimintamalleja. Tavoitteena on ollut vähentää
hallintoa ja lisätä suoraa toimintaa ja vaikuttamista. Esimerkiksi Kiteeseen liittyneen Kesälahden
alueella otettu käyttöön kumppanuuspöytämenettely, joka mahdollistaa eri alueen eri toimijoiden
näkemysten ja ideoiden välittymisen kehittämiseen. Kumppanuuspöytämenettelyn kehittämiseksi
Kuntaliitto on julkaissut Kumppanuuspöydän rakennusoppaan (Jaakkola 2018). Tohmajärveen
liittyneessä Värtsilässä toimi aluksi aluelautakunta, mutta sen tilalla toimii nyt aktiivisesti Värtsilän
Pitäjäyhdistys ry, joka mm. vastaa Värtsilän kylätalon toiminnan pyörittämisestä. Hankerahoituksen
turvin se on myös merkittävä työllistäjä alueellaan. Joensuun kaupunki on myöntänyt Kiihtelysvaaralle
pitäjästatuksen käyttömahdollisuuden. Myös Kuopiossa toimii kuusi pitäjäraatia, jotka on perustettu
kaupungin kuntaliitosalueille Riistavesi, Vehmersalmi, Karttula, Nilsiä, Maaninka ja Juankoski.
Pitäjäraadit toimivat kaupunginhallituksen asettaman lähidemokratiajaoston alaisuudessa ja niiden
jäsenet valitaan ”pitäjäkokouksen” tekemän aloitteen perusteella. Ne tarjoavat alueen asukkaille
väylän kehittää alueensa palveluita, demokratiaa ja yrittäjyyttä (toimintasääntö 6194/2016).
Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien koskevaan sääntelyyn on tulossa muutos
(HE 280/2018), jonka mukaan kunnassa eri syistä säännönmukaisesti oleskelevien henkilöiden
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia tulee vahvistaa. Monipaikkaisuus ilmiönä on
vahvistumassa ja tähän kuuluvat esimerkiksi etätyöntekijät, kausityöntekijät, opiskelijat, mökkiläiset
ja kakkosasunnon omistajat. Monipaikkaisuuden nykyistä parempi hyödyntäminen voisi olla
uuden kunnan toimesta aiempaa paremmin mahdollista ja se kannattaisi sisällyttää myös uuden
kunnan strategisiin tavoitteisiin.

7.2 Kumppanuudet ja järjestöyhteistyö
Järjestöillä on keskeinen merkitys hyvinvoinnin edistämisen, osallisuuden vahvistamisen sekä
paikallisen identiteetin rakentamisen toimijoina. Erityisesti maaseutumaisilla alueilla järjestöt toimivat
myös palvelujen tuottajina. Molemmissa kunnissa Nurmeksessa ja Valtimolla on aktiivista
järjestötoimintaa ja esimerkiksi kyläyhdistyksillä sekä liikunta- ja kulttuuriyhdistyksillä on suuri
merkitys myös paikallisen aktiivisuuden nostajina ja yhteisöllisyyden vahvistajina.
Yhteistyön käytänteet kuntien ja järjestöjen välillä eroavat jonkin verran toisistaan Nurmeksessa ja
Valtimolla. Mahdollisessa kuntien yhdistymisessä kannattaisi ottaa käyttöön molempien kuntien hyviä
käytäntöjä. Esimerkiksi Nurmeksessa kulttuuripalvelujen tulosalue tekee yhteistyötä lukuisien
yhdistysten kanssa, joista esimerkkeinä voidaan mainita Nurmes-Seuran, Ylä-Karjalan
taideyhdistyksen, Nurmeksen kameraseuran, Nurmeksen Kesäakatemian kannatusyhdistyksen sekä
MLL:n Nurmeksen osaston. Valtimolla kulttuuripalvelut ostetaan vuosittaisilla sopimuksilla MLL:n
paikallisosastolta ja Valtimon musiikkiyhdistykseltä.
Myös liikuntatoimen alueella käytänteet eroavat jonkin verran toisistaan. Nurmeksessa liikunta-,
nuoriso- ja kyläyhdistysten toimintaa tuetaan kohdeavustuksilla. Valtimolla kohdemäärärahoja ei ole,
mutta liikuntapalvelut ostetaan Valtimon Vasamalta.
Molempien kuntien strategioissa on kumppanuuksien ja järjestöyhteistyön näkökulma otettu hyvin
huomioon. Nurmeksen kaupungin strategiassa 2018-2021 korostetaan myös pop up -tyyppisen
toiminnan kehittämistä. Nurmeksen kulttuuristrategiassa 2018-2022 järjestöt on todettu
voimavaraksi ja tavoitteeksi on asetettu mm. se, että kulttuuritoiminnan toiminta- ja
kohdeavustusmäärärahoja nostetaan järjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseksi. Valtimolla
tavoitteeksi on asetettu kumppanuuksien ja yhteistyön vahvistaminen järjestöjen, yritysten ja
seurakuntien kanssa sekä myös kuntalaisten aktiivisuuden, omatoimisuuden ja vastuunoton
lisääminen.
Mahdollinen kuntien yhdistyminen voisi antaa voimavaroja kumppanuuksien ja järjestöyhteistyön
kehittämiseen osana kansalaistoiminnan edistämistä ja elinvoimaisuuden parantamista. Tällaisista
mahdollisuuksista esimerkkinä ovat edellä mainitut ns. kumppanuuspöydät, jollainen toimintamalli on
otettu käyttöön mm Kesälahdella osana Kiteen kaupungin strategian toimeenpanoa. Ideana on, että
kumppanuuspöydässä työstetään ideoita ja konkreettisia ehdotuksia kaupungin eri osa-alueiden
kehittämiseksi.
Kumppanuusyhteistyössä on syytä muistaa myös kunnan ja seurakuntien välinen yhteistyö.
Hyvinvointi, yhteisöllisyys, identiteetti ovat usein pinnalla olevia tavoitteita niin kunnan kuin
seurakunnan työssä yhteisten asukkaiden ja alueen hyväksi. Yhteistyön suunnittelussa voidaan
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hyödyntää Kuntaliiton ja Kirkkohallituksen vuoden 2018 lopulla ajantasaistamaa suositusta kuntien ja
seurakuntien yhteistyöstä (Kaira Terhi ja Lahtiluoma Sami: Kunta ja seurakunta paikallisen
hyvinvoinnin edistäjinä, Kuntaliitto ja Kirkkohallitus 2018). Myös Kuntaliiton ja Kirkkohallituksen
kehittämä ” Yhteisöllisen Innovoinnin toimintamalli” antaisi eväitä kumppanuuden syventämiseen
uuden kunnan ja seurakunnan toimintaa käynnistettäessä. Mahdollinen kuntaliitos vaikuttaa myös
seurakuntaan ja siksi muutoinkin tiivis vuorovaikutus seurakunnan päättäjien ja johdon kanssa on
tärkeää prosessin eri vaiheissa. Tähän liittyen pidetään 19.2.2019 seurakuntalaisille ja kuntalaisille
yhteinen seminaari Valtimolla.
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8. Organisaatio ja johtaminen
8.1 Luottamushenkilöjohtaminen ja organisaatio
Selvityksen aikana toimii vuoden 2017 kunnallisvaaleissa valitut valtuustot ja niiden valitsemat
luottamushenkilöt. Kunnallisvaaleissa Valtimolla äänestysaktiivisuus oli hieman suurempaa kuin
Nurmeksessa (Valtimo 58,5 %, Nurmes 53,1%).
Mahdollinen kuntaliitos kiristää kilpailua valtuustopaikoista. Sillä voi olla myös äänestysaktiivisuutta
laskeva vaikutus, mikäli kuntalaisten osallisuuteen ja sen kehittämiseen sekä muutosviestintään ei
kiinnitetä riittävästi huomiota. Kuntaliitoksen vaikutukset edustukselliseen demokratiaan ovat
kuitenkin monisyiset; on lukuisia tapauksia, joissa kuntaliitos on lisännyt äänestysaktiivisuutta. Lisäksi
on huomattava se tutkimustulos, että liitoskunnan reuna-alueet seurantatutkimusten mukaan ovat
yleensä saaneet vahvan edustuksen uuden kunnan valtuustoon (Meklin ja Pekola-Sjöblom toim.
2012).
Valtuuston koko Nurmeksessa on 31 jäsentä ja Valtimolla 21 jäsentä. Valtuustopaikat jakaantuivat
2017 kunnallisvaaleissa kuntien kesken seuraavasti ottaen huomioon puoluekentässä myöhemmin
tapahtuneet muutokset:
Taulukko 18: Valtuustopaikkojen jakautuminen eri puolueiden kesken Nurmeksessa ja
Valtimolla (* vaaliliitto)
Puolue

Nurmes

Valtimo

15

11 *

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue SDP

9

5

Suomen Kristillisdemokraatit KD

2

1*

Perussuomalaiset

2

1

Kansallinen Kokoomus

2

Suomen Keskusta

Vasemmistoliitto

2

Vihreät

1

Sininen Tulevaisuus

1

Kuntalain mukaan valtuutettujen lukumäärä ei ole enää suoraan sidottu kunnan asukaslukuun, vaan
kunta voisi harkintansa mukaan sopia valtuustonsa sopivan koon. Harkintavaltaa on kuitenkin
rajoitettu kunnan asukaslukuun sidotulla alarajalla, mikä 5 001 - 20 000 asukasluvun kunnassa on
vähintään 27 valtuutettua. Koska jo nykyisellään Nurmeksessa on 31 valtuutettua, selvitysprosessin
aikana on todettu, että valtuutettujen jäsenmäärä uudella valtuustokaudella voisi olla 31, 35 tai 37 ja
jopa enemmän. Näin varmistettaisiin uuden kunnan eri alueiden ja eri väestöryhmien edustavuus
valtuustossa, mikä vähentäisi riskiä päätöksenteon etääntymisestä kuntalaisista. Samoin erilaiset
mielipiteet pystyttäisiin kanavoimaan kunnan päätöksentekoon. Valtuutettujen määrästä sovitaan
yhdistymissopimuksessa. Mahdollista olisi myös se, että nyt sovitaan valtuustokauden loppuun
toimivan valtuuston koko ja uuden kunnan valtuutettujen lukumäärä jätetään mahdollisen yhdistyvän
valtuuston päätettäväksi. Päätös uuden kunnan valtuutettujen määrästä on ilmoitettava
oikeusministeriölle vaalivuotta edeltävän vuoden (2020) loppuun mennessä.
Jos yhdistyminen tulee voimaan kesken toimikauden, yhdistyvät kunnat voivat sopia, että niiden
valtuustot yhdistetään uuden kunnan valtuustoksi kuntavaalikauden loppuun kestäväksi
toimikaudeksi. Myös uusien kuntavaalien järjestäminen on mahdollista. Siirtymävaiheen vaihtoehtoja
ovat siis yhdistetty valtuusto tai kuntavaalit. Aiemmissa kuntaliitoksissa yleisempänä käytäntönä
on kuntien valtuustojen yhdistäminen kuin uusien kuntavaalien järjestäminen kesken
valtuustokauden. Näin toimien voidaan myös yhtenäistää kuntien erilaisia päätöksentekokulttuureja
ja toimintatapoja sekä varmistaa tiedonkulku liittyvien kuntien välillä.
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Yhdistyvien kuntien valtuustot valitsevat yhdistymishallituksen yhdistymissopimuksessa sovitulla
tavalla. Yhdistymishallitus vastaa yhdistymissopimuksen toimeenpanosta ja huolehtii uuden kunnan
toiminnan ja hallinnon järjestämisen valmistelusta. Jos kuntien yhdistyminen tapahtuu vuoden 2020
alusta, yhdistymishallituksen toimikaudeksi tulee reilut puoli vuotta siihen saakka, kunnes uuden
kunnan valtuusto on valinnut kaupunginhallituksen.
Kaupungin- ja kunnanhallituksilla on merkittävä rooli kunnan johtamisessa. Valtuustolle kuuluvien
asioiden valmistelun ja täytäntöönpanon lisäksi kunnanhallitus vastaa mm. kunnan hallinnosta ja
taloudesta, valvoo kunnan etua ja käyttää kunnan puhevaltaa, edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa
henkilöstöpolitiikasta, vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä
huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta sekä riskienhallinnan järjestämisestä. Hallituksen jäsenten
jäsenmäärä määritellään hallintosäännössä. Selvitysalueen kunnissa Nurmeksessa hallituksen
jäsenmäärä on 9 ja Valtimolla 7. Keskimäärin Suomen kuntien hallituksissa on 9 jäsentä.
Kunnanhallituksen alaisuudessa voi toimia hallintosäännön määräyksen nojalla jaostoja.
Hallintosäännön mukaan Nurmeksessa toimii tällä valtuustokaudella henkilöstöjaosto, Valtimolla
ympäristöjaosto. Vertailuna todettakoon, että Kuntaliiton tietojen mukaan kunnanhallituksen
jaostoja on tällä hetkellä, joka toisessa kunnassa ja niiden käyttö on hienoisesti lisääntymässä. Yleisin
toiminnassa oleva jaosto on henkilöstöjaosto ja toiseksi yleisin konsernijaosto.
Valtuuston ja hallituksen asettamia toimikuntia on 61 prosentissa kuntia, mutta niiden käyttö on
vähentynyt 2000-luvulla.
Lautakuntakäytänteissä on eroja Nurmeksen ja Valtimon välillä. Nurmeksessa on toiminnassa
hyvinvointilautakunta (9 jäsentä) sekä kaupunkirakennelautakunta (9 jäsentä), jolla on käytössään
kaksi jaostoa: tiejaosto (3 jäsentä) ja lupajaosto (3 jäsentä). Mahdollisen yhdistymisen seurauksena
lautakuntiin valittaisiin Valtimon alueelta esimerkiksi 4 jäsentä. Lisäksi on olemassa lakisääteiset
lautakunnat, kuten keskusvaalilautakunta ja tarkastuslautakunta. Lakisääteisten lautakuntien
(tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta) lisäksi Valtimolla ei ole muita lautakuntia. Sitä vastoin
Valtimolla on hyvinvoinnin ja osallisuuden neuvottelukunta, joka toimii kuntalain 22 §:n mukaisena
kuntalaisten
vaikuttamiskanavana.
Mahdollisista
lautakunnista
on
hyvä
sopia
yhdistymissopimuksessa ainakin valtuustokauden 2021 loppuun saakka ja niiden yksityiskohtaiset
tehtävät määritellään uuden kunnan hallintosäännössä.
Nurmeksessa toimii Siun Soten paikallinen neuvottelukunta, jossa 11 jäsentä. Näistä
kaupunginvaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja lisäksi valtuusto nimeää kolme
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Siun Sote valitsee neuvottelukuntaan kolme jäsentä.
Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluvat kaupunginjohtaja, talousjohtaja ja hyvinvointijohtaja. Valtimolla
Siun Soten paikallisessa neuvottelukunnassa on 7 valtuuston valitsemaa jäsentä, joilla on
henkilökohtaiset
varajäsenet.
Lisäksi
Valtimolla
on
hyvinvoinnin
ja
osallisuuden
neuvottelukunta, jossa on seitsemän valtuuston valitsemaa jäsentä ja heillä varajäsenet ja joka
jatkaa alueellisena toimintaansa.
Kunnilla on lisäksi yhteistyöhön liittyviä yhteiselimiä, joista esimerkkinä mm. Pielisen Karjalan
maaseutuhallinnon neuvottelukunta.
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8.2 Henkilöstöorganisaatio ja henkilöstökäytännöt
Henkilöstöorganisaatiot ja henkilöstömäärän kehitys on kuvattu yksityiskohtaisesti eri
toimialojen raporteissa. Yhteenvetona todetaan, että Nurmeksen ja Valtimon palveluksessa oli
31.12.2018 yhteensä 362 vakinaista, 61 määräaikaista, 27 sijaista, 25 työllistettyä sekä 11
oppisopimussuhteista henkilöä. Henkilöstön kokonaismäärä oli 486 henkilöä, joten mahdollinen uusi
kunta olisi erittäin suuri työnantaja alueellaan.
Taulukko 19: Henkilöstö 31.12.2018

Henkilöstöjohtaminen
on
nähty
strategisesti
tärkeäksi
molemmissa
kunnissa
ja
henkilöstöjohtamisen tavoitteet on sisällytetty molemmissa kunnissa kuntastrategioihin. Nurmeksessa
on lisäksi vuonna 2016 hyväksytty henkilöstöstrategia, jossa korostetaan mm. hyvää
muutosjohtamista, vakaata työnantajatoimintaa sekä tuloksellista yhteistyötä johdon ja henkilöstön
sekä eri toimialojen välillä. Säännöllisillä kehitys- ja tuloskeskusteluilla, vaikutusmahdollisuuksien
parantamisella sekä opiskeluun kannustamisella pyritään luomaan edellytykset Nurmeksen
hyvinvoivalle tulevaisuudelle. Valtimolla keskeiset henkilöstöjohtamisen strategiset tavoitteet
sisältyvät vuonna 2018 hyväksyttyyn strategiaan. Siinä korostetaan mm. huolenpitoa henkilöstön
tiedonsaannista, osaamisesta ja työn imusta sekä halutaan edistää ”yhteen hiileen puhaltamista”.
Henkilöstöjohtaminen on kriittisen tärkeä muutosjohtamisen alue ja siksi on varauduttava siihen, että
uudella kunnalla on käytössään tarvittava strateginen henkilöstöasiantuntijuus (HR) koko
kuntakonsernin tarpeisiin. Hallintoja yhdistämällä ja hallintorutiinien määrän vähentyessä on
uudessa kunnassa mahdollista osoittaa nykyistä paremmin voimavaroja HR-toimintaan ja sen
kehittämiseen. Tässä keskeisiä kehittämisalueita ovat mm. tuki työmenetelmien ja prosessien
kehittämiselle, työn vaativuuden arvioinnin kehittämiselle sekä esimies- ja johtamistyölle, yhteistyön
ja verkostomaisen toimintatavan kehittäminen, henkilöstön ammattitaidon ja osaamisen
vahvistaminen, sekä henkilöstösuunnittelun ja kannustavan palkitsemisen kehittäminen. Samalla on
kyettävä suunnitelmallisesti huolehtimaan siitä, että työkyky, halu oman työn tuunaamiseen sekä työn
ilo säilyvät ja jopa vahvistuvat.
Henkilöstökäytäntöjä ovat henkilöstöresurssien tarpeen ja käytön suunnittelu, tehtävien ja työn
muotoilu, henkilöstön hankinta ja valintamenettelyt, osaamisen kehittäminen ja koulutus,
suoriutumisen arviointi ja palautejärjestelmä, palkitseminen, työhyvinvoinnista huolehtiminen, (esim.
eläköitymiset, irtisanoutumiset) sekä työnantaja- ja työntekijäsuhteiden hoito (Viitala et al. 2017).
Nämä käytänteet ovat yhdenmukaistettavissa uudessa kunnassa hyödyntäen kummankin kunnan
hyviä käytäntöjä.
Henkilöstökäytännöissä ja niiden kehittyneisyydessä on jonkin verran eroavaisuuksia Nurmeksen ja
Valtimon välillä. Esimerkiksi Nurmeksessa on suoritettu tehtäväkohtaisten palkkojen arviointi
(TVA) ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi on meneillään. Valtimolla ei työn vaativuuden
arviointia ole vielä tehty, mutta se on ollut suunnitelmissa. Mahdollinen fuusio tulisi osalla henkilöstöä
vaikuttamaan toimenkuviin, jossa yhteydessä on erityisesti paikallaan suorittaa tehtäväkohtainen
palkkojen arviointi.
Muutostilanteissa hyvinvoinnin edistämisen ja henkilöstövoimavarojen johtamisen merkitys
korostuvat. Muutokset aiheuttavat epävarmuutta sekä lisäävät kiirettä ja työpainetta. Aktiivinen,
ajantasainen viestintä sekä mahdolliset muutosvalmennukset ja työnohjaus ovat keinoja huolehtia
hyvinvoinnista myös muutostilanteissa. Strategisen yhdistymisen toteuttamiseksi on olennaista
huolehtia, että asiakasrajapinnassa toimivan henkilöstön näkemykset hyvien käytäntöjen
kehittämisessä otetaan huomioon. Tässä onnistuminen vaikuttaa myös olennaisesti siihen, miten
työntekijöiden keskuudessa kuntien yhdistyminen koetaan ja kuinka henkilöstön tietämystä voidaan
käyttää kehittämispotentiaalin hyödyntämisessä.
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Muutostilanteen henkilöstöjohtamisen ydinasioita on henkilöstön siirtoihin ja sijoittumiseen liittyvät
kysymykset. Mahdollisessa fuusiotilanteessa Valtimon kunnan henkilöstö tulisi siirtymään
liikkeenluovutusperiaatteella Nurmeksen kaupungin viranhaltijoiksi ja toimihenkilöiksi. Valtimon
kunnan toistaiseksi palkatuille viranhaltijoille perustetaan virat uuteen kuntaan ja työsuhteet
solmitaan uuteen kuntaan. Määräaikainen henkilöstö siirtyy siksi määräajaksi, mikä on työsuhteen
päättymiseen saakka. Lisäksi kuntarakennelain 8 ja 30 §:n mukaan yhdistymissopimuksessa on
sovittava yhdistyvien kuntien kunnanjohtajien asemasta uudessa kunnassa.
Sijoittuminen yhdistetyn kunnan organisaatioon päätettäisiin pikaisella aikataululla, jolloin tämä
vähentäisi epävarmuuden tuomaa kuormittavuutta. Palkkojen harmonisointi mediaanipalkkaan
toteutettaisiin työn vaativuuden arvioinnin perusteella ja se toteutettaisiin kokonaisuudessaan
yhdistymissopimuksessa sovittuna aikana.
Muutostuen ja -valmennuksen osalta on otettava huomioon, että fuusio vaikuttaa eri toimialojen
ja -yksiköiden henkilöstöön eri tavalla. Esimerkiksi uuden kunnan ”riviopettajalle” tai päivähoidossa
työskentelevälle henkilölle kuntaliitos ei juurikaan vaikuta arkityöhön. Sen sijaan pienemmän kunnan
hallintosihteerille muutoksen voimakkuus on suuri ja muutos merkitsee työpaikan vaihtoa; työnantaja
vaihtuu, fyysinen työpiste vaihtuu ja usein myös työtehtävät ja lähiesimies vaihtuvat ja työkäytänteet
uudistuvat.
Henkilöstöä koskevat ennusteet osoittivat lähivuosina tapahtuvaa varsin suurta eläköitymistä, koska
vuoteen 2025 ulottuvan ennusteen mukaan vakinaisesta henkilöstöstä olisi eläköitymässä 81 henkilöä
eli 16 prosenttia vakinaisesta henkilöstöstä. Tämä tulisi pystyä hyödyntämään mahdollisessa fuusiossa
ja samalla varmistaa hyvällä henkilöstöpolitiikalla ammattitaitoisen henkilöstön saanti myös
tulevaisuudessa.
Taulukko 20: Vakinaisen henkilöstön eläköitymisennuste

8.3 Ammatillinen johtaminen ja konsernirakenne
Molemmissa selvityskunnissa on kaupungin-/kunnanjohtaja (ei pormestarijärjestelmää) ja Valtimon
kunnanjohtaja on jäämässä eläkkeelle vuonna 2019.
Ammatillisen johtamisen ”ytimessä” on johtoryhmätyöskentely, minkä tehtävänä on avustaa
kaupungin/kunnanjohtajaa johtamistyössä. Molemmissa kunnissa toimii johtoryhmät. Nurmeksessa
on sekä elinvoima- että hyvinvointipalveluilla omat johtoryhmänsä. Kaupungin johtoryhmään kuuluu
kaupunginjohtaja Asko Saatsi, vs. hallintojohtaja Anne Korhonen, talousjohtaja Jussi Sallinen,
tekninen johtaja Pasi Parkkinen, hyvinvointijohtaja Petri Moilanen ja Pikes Oy:n toimitusjohtaja Minna
Heikkinen, sihteerinä johdon sihteeri Paula Karjalainen. Elinvoimapalvelujen johtoryhmänä toimii
kaupunginjohtaja, tekninen johtaja ja Pikesin edustaja. Hyvinvointipalvelujen johtoryhmään kuuluvat
hyvinvointijohtaja Petri Moilanen, kulttuurisihteeri Marjo Säkkinen, vapaa-aikasihteeri Armi
Laukkanen, aluejohtajat Tuula Pikkarainen ja Tarja Lipponen, lukion rehtori Timo Karppinen, koulun
rehtorit Jukka Ikonen ja Katja Tolvanen sekä hallintosihteeri Elisa Ryhänen, joka toimii myös
sihteerinä. Valtimolla henkilöstöorganisaatio jakaantuu kunnanjohtajan alaisuudessa neljään
tulosalueeseen: Keskushallinto (hallintojohtaja), kasvatus ja koulutus (kasvatus- ja koulutusjohtaja),
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tekniikka (tekninen
johtoryhmän.

johtaja)

ja

vapaa-aikatoimi

(vapaa-aikapäällikkö),

jotka

muodostavat

Nurmeksessa johtoryhmän jäsenille on nimetyt
konserniyhtiöiden seurantavastuut:
kaupunginjohtaja Pikes Oy, talousjohtaja Nurmeksen Vuokratalot Oy, hyvinvointijohtaja Nuoriso- ja
matkailukeskus Hyvärilä Oy ja tekninen johtaja Nurmeksen Lämpö Oy. Kaupunginjohtajan vastuulla
ovat lisäksi lentokenttäyhtiön ja ajoharjoitteluratasäätiön toiminnan seuranta.
Molemmissa kunnissa on melko äskettäin hyväksytty konsernijohtamista sääntelevä konserniohje
(Nurmeksessa 24.5.2017 ja Valtimolla 17.9.2018). Konsernijohto vastaa omistajaohjauksesta ja
konsernivalvonnasta. Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön
toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Yhtiöiden hallitusten osaamiseen on siten
kiinnitettävä enemmän huomiota. Kuntalain mukaan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on
otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.
Konserniohjauksen vaikuttavuuden varmistamiseksi jouduttaneen arvioimaan konserniohjeen
ajantasaisuuden yhdistymisen jälkeen. Ohjaukseen sisältyy mm. ohjeiden antoa kaupungin
edustajille, yhteisöjen tavoitteiden asettaminen ja niiden arviointi, yhteisöjen tuloksellisuuden ja
taloudellisen aseman raportointi sekä keskitettyjen konsernitoimintojen ja -palveluiden käyttövelvoite.
Konsernirakenne on muuttumassa, kun uudessa kunnassa lämpö- ja vesilaitos toimivat
yhtiömuotoisina ja mahdollisesti myös yhtenä yhtiönä. Samoin Nurmeksen ja Valtimon teollisuustilat
ja NuVa –kuntayhtymän rakennukset siirretään kaupungin omistaman yhtiön hallintaan.
Taulukko 21: Nurmeksen kaupungin ja Valtimon kunnan tytär- ja osakkuusyhteisöt sekä
kuntayhtymät
Valtimo
yhteisö

kotipaikka

Kiinteistö Oy Valtimon
Puustelli

Valtimo

Kiinteistö Oy Valtimon
Lintinrivi

Pielisen-Karjalan
kehittämiskeskus Oy
Pikes
Kiinteistö Oy
Säästöseppo
Asunto Oy Anitanrivi IV
NuVa-kuntayhtymä
P-K:n sosiaali ja
terveyspalvelujen ky
P-K:n
koulutuskuntayhtymä
P-K:n Maakuntaliitto

Nurmes
tytäryhteisöt
omistus yhteisö
osuus
%

Kiinteistö Oy
Nurmeksen
vuokratalot
Valtimo
100
Nurmeksen
Yrityspalvelu Oy
Nuoriso- ja
Matkailukeskus
Hyvärilä Oy
Nurmeksen Jäähalli
Oy
Nurmeksen Lämpö Oy
Pielisen-Karjalan
kehittämiskeskus Oy
Pikes
osakkuusyhteisöt
Nurmes
22
Lieksa-Nurmes
Lentokenttä Oy
Valtimo
Valtimo
Nurmes
Joensuu
Joensuu
Joensuu

100

kotipaikka

omistus
-osuus
%

Nurmes

100

Nurmes

100

Nurmes

100

Nurmes

100

Nurmes
Nurmes

88
78

Lieksa

50

Nurmes
Joensuu

79
4,9

Joensuu

4,9

Joensuu

5,6

46
21
kuntayhtymät
21
NuVa-kuntayhtymä
1,7
P-K:n sosiaali ja
terveyspalvelujen ky
1,5
P-K:n
koulutuskuntayhtymä
1,5
P-K:n Maakuntaliitto
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Kuntayhtymien, tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen paikkajakoa käsitellään yksityiskohtaisemmin
liitteessä erillisasiakirjana 7.

9. Uuden kunnan edut ja haitat sekä yhdistymisen edellytykset
9.1 Yhdistymisen edut ja haitat
Kuntaliitoksen etujen tarkastelu on oleellinen osa sen arviointia, miten kuntarakennelaissa
kuntaliitokselle asetettujen tavoitteiden nähdään toteutuvan. Kuntarakennelain mukaan liitoksen tulee
parantaa 1) kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä ja
tuottamisesta tai muuten edistää kunnan toimintakykyä 2) alueen asukkaiden palveluja tai
elinolosuhteita 3) alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia tai 4) alueen yhdyskuntarakenteen
toimivuutta. Kuntaliitoksen ei siis tarvitse täyttää kaikkia em. tavoitteita, vaan yhdenkin tavoitteen
toteutuminen riittää.
Keskeinen mahdollisen kuntaliitoksen tuoma etu myös Nurmes-Valtimon osalta on se, että isommalla
kunnalla on paremmat taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset järjestää palvelut. Tämä arvio oli
kirjattu mm. hyvinvointipalvelujen toimialan työryhmän raporttiin. Palvelujen saatavuuden voi näin
ollen arvioida paranevan joltakin osin ja esimerkiksi uudessa kunnassa asiakkaan mahdollisuudet
päivähoitopaikan valintaan paranisivat. Voimavarojen yhdistäminen mahdollistaa tuottavuuden
parantamisen tuottavuusohjelmamenettelyä hyödyntäen.
Kunta on työvoimavaltainen organisaatio ja kunnan toiminnallisiin edellytyksiin liittyy
henkilöstöresurssit ja niiden hallinta. Uusi kunta mahdollistaa uudenlaiset viranhaltijarakenteet ilman
moninkertaista hallintoa, mikä synnyttää mahdollisesti taloudellisia säästöjä. Henkilöstön työkierto
mahdollistuu laajemmin ja uuteen kuntaan voi olla helpompi rekrytoida osaajia. Hallintoa yhdistämällä
voidaan vapautuvia voimavaroja suunnata mm. HR-toimintaan, viestintään, kuntamarkkinointiin ja
verkostoihin.
Selvityksen yhteydessä tehdyt talousanalyysit osoittivat, että molemmat kunnat tarvitsevat talouden
tasapainotusohjelman. Keinovalikoimista keskeisimmät ovat verotulot, menolinjaukset (sisältäen
investoinnit), velkaantumisaste ja mahdolliset omaisuusjärjestelyt. Yhdistetyn kunnan säästötarve on
arviolta pienempi kuin kuntien erikseen toteuttamien säästötarpeiden yhteismäärä. Tämä johtuu
pitkälti valtionosuuksien kasvusta yhdistymisen seurauksena kasvavan syrjäisyyslisän takia.
Alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksien paraneminen on toinen keskeisistä kuntarakennelain
määrittelemistä kriteereistä. Nurmeksen ja Valtimon kunnilla on jo nyt yhteisen kehittämisyhtiön Pikes
Oy:n kautta pitkälle menevä elinkeinopoliittista yhteistyötä sekä yhteiset ja samansuuntaiset
tavoitteet elinkeinopolitiikan ja elinvoiman kehittämisessä. Voidaan kuitenkin arvioida, että elinvoiman
kehittäminen
ja
elinkeinojen
toimintamahdollisuudet
vahvistuvat
yhteisten
tavoitteiden
toimeenpanolla.
Monet kuntalaisten kannalta tärkeät palvelut tuotetaan tällä hetkellä ylikunnallisena tai mahdollisesti
tulevaisuudessa maakunnan toimintana, johon uuden kunnan pitää pystyä vaikuttamaan.
Edunvalvontaa voi pitääkin tulevaisuuden kunnan yhtenä keskeisenä tehtäväalueena. Voidaan nähdä,
että uusi, suurempi kunta mahdollistaa edunvalvonnassa vahvemman vaikuttamisen esimerkiksi Siun
Soten suuntaan. Suurempi kunta on myös vahvempi verkostovaikuttaja.
Muita keskeisiä hyötyjä ja kuntaliitoksen tarjoamia mahdollisuuksia ovat mm. kuntayhteistyön
hallintotoimien kustannusten poistuminen, mikä merkitsee transaktiokustannusten vähentymistä.
Yhdyskuntarakenteen suunnittelussa ja toteutuksessa voidaan ottaa huomioon alueen kokonaisuus.
Kunnilla on jo nyt olemassa ja suunnitteilla yhteisiä toimintoja ja niiden hoitaminen yhteisin
voimavaroin helpottuu. Molempien kuntien hyvien käytäntöjen käyttöönotto mahdollistaa laadukkaan
ja kustannustehokkaan toiminnan uudessa kunnassa.
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Yhteenvetoa uuden kunnan eduista ja mahdollisuuksista:


Suuremmalla kunnalla paremmat taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset järjestää
palvelut.



Yhdistetyn kunnan säästötarve on pienempi kuin kuntien erikseen toteuttamien säästöjen
yhteismäärä.



Voimavarojen yhdistäminen mahdollistaa tuottavuuden parantamisen tuottavuusohjelman
avulla.



Palvelujen saatavuus paranee joiltakin osin ja asiakkaan valinnanmahdollisuudet paranevat
esimerkiksi päivähoidossa.



Osaamisen vahvistaminen yhteisellä henkilöstöllä paranee ja ammattitaitoisen henkilöstön
saaminen helpottuu.



Hallinnon yhdistämisellä voimavaroja voidaan suunnata HR-toimintaan, viestintään ja
verkostoihin.



Elinvoiman kehittäminen ja elinkeinojen toimintamahdollisuudet vahvistuvat yhteisen kunnan
tavoitteilla ja niiden toimeenpanolla.



Edunvalvonnassa mahdollisuus vahvempaan vaikuttamiseen.



Yhdyskuntarakenteen suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon alueen kokonaisuus.



Kuntayhteistyön hallintoimien kustannukset poistuvat ja transaktiokustannukset vähänevät.



Kunnilla on jo nyt olemassa ja suunnitteilla yhteisiä toimintoja, joiden hoitaminen helpottuu



Molemmilla kunnilla hyviä käytäntöjä ja niiden käyttöönotto mahdollistaa laadukkaan ja
kustannustehokkaan toiminen

Mahdollisella kuntaliitoksella on toki myös haittoja ja uhkia. Keskeiset uhkat liittyvät demokratiaan ja
paikallisidentiteetin heikkenemiseen. On riskinä, että paikallistuntemus päätöksenteossa heikkenee ja
päätöksentekijät etääntyvät kauemmaksi kuntalaisista. Myös palvelujen saavutettavuus on joiltakin
osin heikentyä palveluverkkoon tehtävien muutosten vuoksi. Jos kuntaliitoksen valmisteluprosessin
erimielisyyksiä ei saada riittävän yhteiseksi tahtotilaksi uuden kunnan päätöksenteossa, vaikuttaa se
heikentävästi uuden kunnan maineeseen ja kuntakuvaan.
Yksittäisten kuntalaisten näkökulmasta toimintojen uudelleen organisointi ja toimintaperiaatteiden
yhtenäistäminen
voivat
vaikuttaa
heikentävästi.
Esimerkiksi
koulukuljetusperiaatteiden
yhtenäistäminen voi tarkoittaa muutoksia yksittäisen oppilaan kuljetusetuuteen ja/tai koulumatkaan
käytettävään aikaan, vaikkakin koulukuljetukset on joka tapauksessa järjestettävä lain edellyttämällä
tavalla. Kuntalaisille tarjotaan siis palveluja yhtenäisin periaattein, mutta toisen kunnan tapauksessa
tämä voi tarkoittaa heikennystä. Erityisesti hallinnossa työskentelevällä henkilöstöllä työmatkat voivat
pidentyä.

Yhteenvetoa uuden kunnan mahdollisista haitoista ja uhkista:


Paikallistuntemus päätöksenteossa vähenee ja päätöksentekijät ovat kauempana
kuntalaisista



Molempien kuntien hyviä käytäntöjä ei hyödynnetä riittävästi.



Hallintohenkilöstöön kohdistuvia voimakkaampia muutoksia ei osata hallita ja työn
kuormittavuus/työstressi lisääntyvät, työmatkat voivat pidentyä.



Palvelujen saavutettavuuden heikkeneminen joiltakin osin.



Kuntaidentiteettiä ei pystyä säilyttämään vahvana paikallisidentiteettinä (pitäjäkulttuuri).



Järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä ei resursoida riittävästi.



Kuntaliitoksen valmisteluprosessin erimielisyyksiä ei saada yhteiseksi tahtotilaksi uuden
kunnan päätöksenteossa ja se vaikuttaa heikentävästi uuden kunnan maineeseen ja
kuntakuvaan.
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Etujen ja mahdollisuuksien sekä haittojen ja uhkien osalta on muistettava ennen kaikkea se, että
kuntaliitoksen toteutuksella ja siihen liittyvällä muutosjohtamisella on keskeinen merkitys.
Vanhastaan on lähdetty liiaksi siitä oletuksesta, että kuntaliitoksen edut ja haitat ovat pitkälle
automaattisia. Osaa kuntaliitoksen vaikutuksista voidaan havaita melko pian, ensimmäisen ja toisen
vuoden aikana liitoksen jälkeen. Erityisesti kuntaliitoksen haitat näkyvät liitoksen alussa ns.
muutoskitkana. Monet kuntaliitoksen tuottamat kokonaisvaltaiset hyödyt ovat nähtävissä vasta
vuosien kuluttua liitoksista (Antila, Asikainen ja Koski 2018).
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9.2 Kuntarakennelain 4 §:n edellytysten täyttyminen
Kuntarakennelain 4 §:ssä esitetään neljä edellytystä kuntajaon muuttamisen tarpeelle. Näiden
edellytysten täyttyminen perustelee kuntajaon muutoksen tarpeellisuuden. Lain mukaan yksikin
näistä tekijöistä riittää kuntajaon muuttamisen edellytykseksi. Tässä selvityksessä ja toimialaryhmien
raporteissa on selvitetty kuntarakennelain edellytysten täyttymistä Nurmes-Valtimolla. Jäljempänä on
lisäksi tiivistetysti koottu keskeiset tekijät, joiden perusteella voidaan todeta, että kuntarakennelaissa
esitetyt kolme neljästä edellytyksestä täyttyvät.
Edellytys 1: Muutos parantaa kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata
palvelujen järjestämisestä tai muuten edistää kunnan toimintakykyä
Kuntarakenneselvityksen perusteella Nurmeksen ja Valtimon kuntien taloudellinen ja väestöllinen
tilanne heikkenee tulevaisuudessa. Kuntien yhdistyminen pienentäisi talouden heikkenemisestä
aiheutuvaa sopeuttamispainetta ja parantaisi palvelujen järjestämisen ja tuottamisen mahdollisuuksia
alueella. Yhdistetyn kunnan säästötarve on arviolta pienempi kuin kuntien erikseen toteuttamien
säästötarpeiden yhteismäärä.
Yhdistyminen parantaisi osaavan henkilöstön saatavuutta isomman yksikön antamien työn
kehittämisen mahdollisuuksien ja koulutuksen vuoksi. Myös erikoisosaaminen lisääntyisi ja strategisen
henkilöstöjohtamisen mahdollisuudet paranisivat.
Edellytys täyttyy
Edellytys 2: Muutos parantaa alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita
Kuntien yhdistyessä palvelujen säilymisen ja turvaamisen lisäksi yksityisten palvelujen ja
asiointiliikenteen kehittämisen edellytykset parantavat elinolosuhteita. Talouden sopeuttamistarpeen
pienentyessä ja kootuilla resursseilla alueen asukkaiden palvelut paranisivat toimintavarmuuden ja
saatavuuden kasvaessa. Yhdistymisen myötä asukkaat voisivat asioida ja hakea palvelunsa
asiointisuuntiensa mukaisesti.
Kuntien yhdistyessä voidaan edelleen kehittää asukkaiden mahdollisuuksia käyttää sähköisiä
palveluja.
Edellytys täyttyy
Edellytys 3: Muutos parantaa alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia
Yhdistyminen mahdollistaisi entistä tavoitteellisemman elinvoimapolitiikan toteuttamisen mm.
yrityspalvelujen kehittämisessä, yritysverkostojen rakentamisessa, ammattitaitoisen henkilöstön
saatavuuden parantamisessa sekä kuntamarkkinoinnissa. Uuden kunnan elinkeino-ohjelman
painopisteitä olisivat metsäbiotalous, maatalous, elintarviketuotanto sekä luontomatkailu.
Kuntien resurssit alueen elinkeinojen kehittämiseen ja muuhun kehittämiseen ovat rajalliset. Kuntien
yhdistyminen mahdollistaisi resurssien kokoamisen ja parantaisi merkittävästi elinkeinojen
kehittämismahdollisuuksia alueella. Myös Kolin alueen nykyistä parempi kehittäminen ja yhteydet
Sotkamon suuntaan voisivat avata pitkällä tähtäimellä mahdollisuuksia alueelle. Matkailun
kehittämisessä hyödynnettäisiin aiemman paremmin karjalaisuutta osana alueen identiteettiä.
Edellytys täyttyy
Edellytys 4: Muutos parantaa alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta
Mahdollinen kuntaliitos vaikuttaisi yhdyskuntarakenteen toimivuuteen pääosin välillisesti. Kuntien
kaavoitus on riittävän ajantasaista ja kunnat ovat pystyneet hoitamaan kaavoitustehtävänsä
tyydyttävästi nykyisillä resursseilla, mutta resurssien kokoaminen yhteen luo edellytyksiä
yhdyskuntarakenteen toimivuudelle.
Edellytys ei täyty

62

10. Hahmotelma uudesta kunnasta
Osana kuntarakenneselvitystä on myös tehty alustavaa hahmotelmaa uuden kunnan visiosta,
johtamisesta, taloudesta ja hallinnosta, jotka esitetään tiiviisti tämän raportin lopuksi. Hahmotelmaa
konkretisoi uuden kunnan seitsemän eri ulottuvuutta.
Uuden kunnan visio
”Uusi Nurmes on eheä ja elinvoimainen sivistyksen emokaupunki, joka on haluttu kumppani ja
asuinpaikka.”
Uuden kunnan strategia
Uudelle kunnalle laaditaan strategia kuntavaalien 2021 jälkeen. Siihen asti toimitaan pääsääntöisesti
Nurmeksen kaupungin strategian ”Nurmeksen Suunta” –mukaan huomioiden Valtimon kunnan
erityispiirteet.
Uuden kunnan talous
Uuden kunnan talous pidetään tasapainossa niin, että vuosikate kattaa poistot sataprosenttisesti ja
että kaikki kriisikuntakriteerit vältetään.
Uuden kunnan hallinto
Uuden kunnan hallinto järjestetään lähtötilanteessa Nurmeksen kaupungin hallintosäännön mukana
tehden siihen tarvittavat täydennykset ja korjaukset.
Uuden kunnan elinvoima
Uusi kunta työskentelee joka päivä elinvoimansa ja vaikuttavuutensa kasvattamiseksi, jotta kunnan
asukkailla ja yrityksillä on hyvät elämisen edellytykset. Uuden kunnan pitovoimaa ja vetovoimaa
vahvistetaan.

UUDEN KUNNAN SEITSEMÄN ULOTTUVUUTTA
Elinvoimakunta
Kunta on taloudellisesti elinvoimainen ja sillä on riittävät edellytykset ja voimavarat tuottaa
palvelunsa: se pitää hyvin väestönsä ja yrityksensä sekä hankkii uusia. Näin kunnan verorahoitus eli
verotulot ja valtionosuudet ovat yhteensä kasvu-uralla.
Kunnalla on aina myös vähintään kaksi valtiota ja muita rahoittajia kiinnostavaa hanketta, joihin nämä
haluavat mukaan. Nämä hankkeet ovat vahvasti esillä kunnan markkinoinnissa.
Sivistyskunta
Kunta on sivistyksen emokunta ja se vastaa alueellaan laajasta sivistyksestä ja koulutuksesta.
Kunnalla on oma kilpailukykyinen lukio ja monipuolinen ammatillinen toisen asteen koulutus kahdessa
yksikössä. Kunnan koulu- ja varhaiskasvatusverkko on houkutteleva ja hyväkuntoinen.
Kunta kehittää koko ajan opetustaan ja varhaiskasvatustaan.
Kuunteleva kunta
Kunta kuuntelee ja kuulee hyvin alueensa asukkaita, yhdistyksiä, yrityksiä ja seurakuntia. Kunta on
taitava yhteisökehittäjä, ja kunta huolehtii osaltaan asukkaidensa hyvinvoinnista ja työllisyydestä.
Kunta kuuntelee myös ulkopuolista toimintaympäristöään ja on osa sitä eikä eristäydy maailman
muutoksilta.
Vastuullinen kunta
Kunta on ympäristövastuullinen HINKU-kunta, joka huolehtii luonnonvaroistaan ja tulevista
sukupolvistaan hyvin. Kunta on tulevaisuudessa hiilineutraali ja myös öljyvapaa laskennallisesti.
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Merkittävä osa kuntalaisista saa toimeentulonsa biotaloudesta. Kunta on vahva maatalouskunta sekä
maidon ja puun tuottaja. Kunnan vihreän teollisuuden alue ja metsäkonekoulutus ovat vetovoimaisia.
Toimiva kunta
Kunnalla on aina tuore strategia ja sen palvelujärjestelmä toimii. Kunnan johtamisjärjestelmä ja on
selkeä ja päätöksenteko toimii. Kunnan hallintomalli on toimiva.
Kunta uskaltaa tarvittaessa ”tehdä myös toisin” kun toimintaympäristö muuttuu. Kunta ennakoi omaa
tulevaisuuttaan.
Kumppanikunta
Kunta on haluttu ja luotettava kumppani. Kunta säilyttää ja luo rakenteita pitkäjänteisesti yhdessä
muiden kanssa. Kunta tekee oman osansa yhteisen uuden rakentamisessa.
Kunta on luotettava kumppani maakunnalle ja sen sote-tuotannolle. Kunta tarjoaa palvelutuotannolle
toimivat tilat.
Konsernikunta
Kunta on hereillä oleva ja tehokas konserni, joka toimii uuden lainsäädännön mukaan ja kukin
konsernin osa on kilpailukykyinen omalla sektorillaan.
Konserniperheen pelisäännöt kehittyvät jatkuvasti ja vastaavat maailman menoa. Omistajaohjaus
toimii hyvin ja siitä vastaavat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja yhdessä.

Kuvio 30: Uuden kunnan seitsemän eri ulottuvuutta

Lopuksi selvittäjät toteavat, että mahdollisen kuntaliitoksen toteutuksen parantamiseksi ja
muutosjohtamisen tukena olisi hyödyllistä soveltaa reaaliaikaista arviointia. Tästä on
viimeaikaisissa kuntaliitoksissa saatu hyviä kokemuksia. Tätä on sovellettu esimerkiksi Oulun
monikuntaliitoksessa sekä Hollolan ja Hämeenkosken ja Lahden ja Nastolan fuusioissa, jossa tämä
kirjattiin myös yhdistymissopimukseen. Jokainen kuntaliitos on kuitenkin lähtökohdiltaan ja
”hengeltään” erilainen ja tämän vuoksi kussakin tapauksessa on mietittävä erikseen, kuinka jämeriä
arviointityökaluja tarvitaan (Antila, Asikainen ja Koski 2018).
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