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HAMINAN JA VIROLAHDEN YHDISTYMISEN PÄÄLINJAUKSET MUOTOUTUMASSA
Haminan ja Virolahden kuntaliitosselvitys on edennyt siihen vaiheeseen, että kuntien
välinen yhdistymissopimusluonnos on muotoutumassa. Kuntaliitosselvityksen
ohjausryhmä hyväksyi tiistaina 15.6. yhdistymissopimusluonnoksen päälinjaukset.
Sopimusluonnosta täsmennetään vielä palvelujärjestelmien yhteensovittamisen
periaatteilla valmistelutyöryhmien työn valmistuttua. Myös ohjausryhmä halusi
luonnokseen eräitä tarkennuksia ja luonnos palautettiin kuntaliitosselvityksen
johtoryhmälle jatkovalmistelua varten.
Sopimusluonnoksen mukaan kuntaliitos toteutetaan siten, että Virolahden kunta
lakkautetaan ja liitetään Haminan kaupunkiin vuoden 2013 alusta. Uuden kunnan nimeksi
tulee Hamina ja kunta ottaa käyttöön kaupunki-nimityksen. Kaupungin vaakunaksi tulee
Haminan kaupungissa ennen Haminan kaupungin ja Vehkalahden kunnan yhdistymistä
käytössä olleen venevaakunan. Kaupungin perustamisvuotena pidetään Virolahden pitäjän
ja Vehkalahden pitäjän perustamisvuotta 1336.
Kuntaliitoksen strategisena tavoitteena on muodostaa Haminan ja Virolahden
työssäkäynti- ja asiointialueesta vahva peruskunta, puolustaa ja vahvistaa yhdistyneen
kunnan tukijalkoja – satamaa, Vaalimaan alueen logistiikkaa, teollisuutta, varuskuntaa ja
maaseutua – sekä hyödyntää entistä paremmin Haminan sataman ja Euroopan yhteisön
ulkorajan mahdollisuudet. Lisäksi tavoitteena on aikaansaada taloudellisesti vahva ja
kilpailukykyinen kaupunki, parantaa julkisten ja yksityisten palvelujen saatavuutta,
varautua väestö- ja palvelurakenteen muutoksiin yhdistämällä voimavarat, henkilöstön
osaaminen ja asiantuntemus.
Jos Haminan ja Virolahden valtuustot päättävät yhdistymisestä, yhdistymisen valmistelua
jatkaa yhdistymishallitus. Yhdistymishallitus vastaa uuden kunnan toiminnan
käynnistämisestä siihen saakka kunnes vuoden 2012 kuntavaalit on käyty ja uuden
kunnan kaupunginhallitus on valittu.
Kuntajaon muutos, joka johtaa henkilöstön työnantajan vaihtumiseen, katsotaan liikkeen
luovutukseksi. Liikkeen luovutuksessa henkilöstö siirtyy palvelusuhteen katkeamatta
uuden työnantajan palvelukseen entisin ehdoin. Yhdistyvien kuntien vakinaisilla
viranhaltijoilla ja toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevilla työntekijöillä on
viiden vuoden irtisanomissuoja taloudellisten ja tuotannollisten syiden perusteella.
Henkilöstön sijoittumisesta päätetään tavoiteorganisaation laatimisen yhteydessä,
kuitenkin viimeistään lokakuun 2011 loppuun mennessä. Myös kuntajohtajien asema
määritellään tavoiteorganisaation laatimisen yhteydessä.
Kuntaliitosselvitykselle hyväksytyn työsuunnitelman mukaan kuntaliitosselvityksen tulee
olla valmiina 15. elokuuta 2011.

Palvelujen saatavuus
Sopimusluonnoksessa todetaan, että palvelujen yhteensovittamisen periaatteena on, että
uuden kunnan hallinto ja harvemmin käytettävät hallintopalvelut keskitetään Haminaan.
Virojoelle perustetaan asiakaspalvelutoimisto, jossa tarjottavien palvelujen sisältö
määritellään tarkemmin uudelle kunnalle laadittavassa hallinnon ja palvelujen
järjestämissuunnitelmassa.
Virolahdella kuitenkin säilytetään vähintään yhdistymissopimuksen voimassaoloajan
nykyisen tasoiset sosiaali- ja terveyspalvelut, sivistystoimen palvelut ja teknisen toimen
palvelut.
Yhdistymissopimusluonnoksessa sopijaosapuolet sitoutetaan siihen, ettei vuosien 2011–
2012 aikana käynnistetä ilman keskinäistä sopimusta taloussuunnitelman ulkopuolisia
investointihankkeita tai muita toimenpiteitä, joilla on merkittäviä taloudellisia seuraamuksia
uudelle kunnalle.
Jos kuntaliitos syntyy, uusi Hamina saa yhdistymisavustusta 3,2 miljoonaa euroa.
Yhdistymisavustuksen käytöstä yksityiskohtaisen esityksen tekee yhdistymishallitus.

