HAMINA – VIROLAHTI
KUNTALIITOSSELVITYS

Pöytäkirja 2/2011

OHJAUSRYHMÄN KOKOUS
Aika

15.6.2011 klo 10.00 – 11.20

Paikka

Hamina, raatihuone, valtuustosali

Läsnä

Arja Filppu
Riitta Hytönen
Hannele Järvinen
Hannu Järvinen
Jorma Kasari
Jaakko Koskinen
Milko Niemi
Marja Silvennoinen
Ville Virtanen

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Hamina
Hamina
Hamina
Hamina
Hamina
Hamina
Hamina
Hamina
Hamina

Reetta Husu
jäsen
Jukka Lappi
jäsen
Aira Paavola
jäsen
Seppo Pirttimäki
jäsen
Virpi Rökman-Pakkanen jäsen
Jarmo Tulkki
puheenjohtaja

Virolahti
Virolahti
Virolahti
Virolahti
Virolahti
Virolahti

Varajäsenet

Markku Ruokonen

varajäsen

Hamina

Poissa

Hannah Jurvansuu

jäsen

Hamina

Henkilöstön edustajat

Svea Kentz
Helena Kormu
Veikko Lahtela
Minna Savolainen

pääluottamusmies
pääluottamusmies
pääluottamusmies
pääluottamusmies

Virolahti
Hamina
Hamina
Virolahti

Poissa

Arja Kervinen
Anne Kurvi

pääluottamusmies
pääluottamusmies

Hamina
Hamina

Johtoryhmän jäsenet

Kalervo Tulokas
Olavi Muuronen
Hannu Muhonen

joryn jäsen
joryn jäsen
kaupunginjohtaja

Hamina
Hamina
Hamina

Osmo Havuaho

kunnanjohtaja

Virolahti

Varajäsenet

Arto Peltola

joryn varajäsen

Virolahti

Poissa

Risto Kouki
Juhani Kuntsi
Tapio Lepistö

joryn jäsen
joryn jäsen
joryn pj

Virolahti
Virolahti
Hamina

Muut kutsutut

Seppo Posti

projektipäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
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Asiat
1.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ville Virtanen ja Virpi RökmanPakkanen.

3.

OHJAUSRYHMÄN HENKILÖSTÖEDUSTAJAN VAIHTUMINEN
Ohjausryhmään henkilöstön edustajaksi valittu pääluottamusmies
Leena Tammilehto on ilmoittanut siirtyvänsä toisen työnantajan
palvelukseen ja luopuvansa ohjausryhmän jäsenyydestä.
Haminan ja Virolahden henkilöstöjärjestöt ovat kokouksessaan
28.3.2011 valinneet Leena Tammilehdon tilalle ohjausryhmään
luottamusmies Anne Kurvin Haminasta (Jyty). Hänen
henkilökohtainen varajäsenensä on pääluottamusmies Markku
Savolainen Virolahdelta (Jyty).
Johtoryhmä merkitsi kokouksessaan 11.4.2011 ohjausryhmän
henkilöstöedustajan vaihtumisen tiedoksi ja päätti saattaa asian
ohjausryhmälle tiedoksi.
Ehdotus:
Ohjausryhmä merkitsee ohjausryhmän henkilöstöedustajan
vaihtumisen tiedoksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

4.

KUNTALIITOSSELVITYKSEN TYÖSUUNNITELMAN JA
AIKATAULUN TÄYDENTÄMINEN
Kuntaliitosselvitykselle on hyväksytty työsuunnitelma, jonka
mukaan selvitystyö tehdään ajalla 1.3. - 31.8.2011 niin, että
kuntaliitosselvitys on valmiina 15.8.2011.
Ohjausryhmän 29.3.2011 hyväksymässä työsuunnitelmassa
valmisteluprosessi on aikataulutettu maaliskuusta – kesäkuulle.
Työsuunnitelmaa on vielä täydennettävä heinä – elokuun osalta.
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Johtoryhmä käsitteli kuntaliitosselvityksen työsuunnitelmaa
kokouksessaan 25.5.2011 ja päätti esittää täydennetyn
työsuunnitelman siihen sisältyvine aikatauluineen ohjausryhmän
hyväksyttäväksi.
Työsuunnitelma on liitteenä 1.
Ehdotus:
Ohjausryhmä päättää hyväksyä kuntaliitosselvityksen täydennetyn
työsuunnitelman siihen sisältyvine aikatauluineen liitteen 1
mukaisesti.
Asian käsittely
Jorma Kasari ehdotti, että ohjausryhmän työsuunnitelmaan
lisätään ohjausryhmän kokous viikolle 36. Ville Virtanen kannatti
Jorma Kasarin ehdotusta.
Puheenjohtaja esitti, että Jorma Kasarin ehdottama ohjausryhmän
kokous pidetään 6.9.2011 klo 10.00. Ohjausryhmän hyväksyi
yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen.
Päätös:
Ohjausryhmä päätti, että työsuunnitelmaan lisätään yksi
ohjausryhmän kokous, joka pidetään Haminan raatihuoneella
6.9.2011 klo 10.00.

5.

YHDISTYMISSOPIMUKSEN LAATIMINEN
Kuntajakolain (1698/2009) 2. luvun 8 §:n mukaan kunnat tekevät
kuntien yhdistymisestä yhdistymissopimuksen, jossa on sovittava
ainakin:
1) kuntajaon muuttamisen 3 §:n 2 momentissa säädetystä
toteuttamistavasta ja ajankohdasta;
2) uuden kunnan hallinnon järjestämisen periaatteista;
3) uuden kunnan nimestä;
4) 10 §:ssä tarkoitetun yhdistymishallituksen jäsenten ja
varajäsenten määrästä, paikkojen jakautumisesta yhdistyvien
kuntien kesken sekä niiden alueella valtuustoissa edustettuina
olevien eri ryhmien kesken;
5) yhdistymishallituksen toimivallasta;
6) yhdistymishallituksen yhteistyöstä yhdistyvien kuntien
viranomaisten kanssa ennen kuin valtioneuvosto on päättänyt
kuntien yhdistymisestä;
7) yhdistyvien kuntien kunnanjohtajien asemasta uudessa
kunnassa;
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8) yhdistyvien kuntien palvelujärjestelmien yhteensovittamisen
periaatteista; sekä
9) uuden kunnan taloudenhoidon yleisistä periaatteista.
Jos kuntien yhdistyminen tulee voimaan kesken kunnallisen
vaalikauden, kuntien on sovittava yhdistymissopimuksessa uuden
kunnan valtuuston muodostamisesta siten kuin 24 §:ssä
säädetään. Jos uudessa kunnassa on 25 §:n mukaisesti tarkoitus
valita valtuutettuja enemmän kuin kuntalain 10 §:ssä säädetään,
kuntien on sovittava siitä yhdistymissopimuksessa.
Jos kuntien yhdistyessä uudelle kunnalle aiotaan antaa nimi, joka
ei ole ollut aiemmin kunnan nimenä, nimestä on ennen
yhdistymissopimuksen hyväksymistä hankittava Kotimaisten
kielten tutkimuskeskuksen lausunto. Lausunto on liitettävä
yhdistymissopimukseen.
Yhdistymissopimuksen valmistelu toteutetaan yhteistoiminnassa
kuntien henkilöstön edustajien kanssa.
Johtoryhmä on käsitellyt yhdistymissopimusta 11.4.2011,
27.4.2011, 9.5.2011 ja 25.5.2011 pidetyissä kokouksissa.
Yhdistymissopimuksen valmistelu on vielä osittain kesken.
Sopimuksen lopullinen valmistuminen kytkeytyy
tavoiteorganisaation laatimiseen ja toimialakohtaisten
valmistelutyöryhmien esitysten jatkovalmisteluun.
Johtoryhmä päätti kokouksessaan 25.5.2011 esittää
sopimusluonnoksen ohjausryhmän hyväksyttäväksi.
Yhdistymissopimusluonnos on liitteenä 2.
Ehdotus:
Ohjausryhmä päättää osaltaan hyväksyä Haminan kaupungin ja
Virolahden kunnan yhdistymissopimusluonnoksen linjaukset
jatkovalmistelun pohjaksi.
Asian käsittely
Ville Virtanen ehdotti yhdistymissopimuksen 5.1 kohtaa
muutettavaksi siten, että kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä ja
että kaupunginhallituksen ja lautakuntien osalta luovutaan
sopimusluonnoksen mukaisesta alueellisesta edustuksesta.
Jorma Kasari, Riitta Hytönen ja Hannu Järvinen kannattivat
muutosehdotusta.
Puheenjohtaja ehdotti, että yhdistymissopimus palautetaan 5.1
kohdan osalta johtoryhmän uudelleen valmisteltavaksi. Jorma
Kasari kannatti puheenjohtajan tekemää palautusesitystä.
Ohjausryhmä hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemän
palautusesityksen.
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Jorma Kasari ehdotti, että yhdistymissopimuksen 7.1 kohtaan
lisätään maininta kuntien henkilöstön palkkojen harmonisoinnista
välittömästi kuntaliitoksen toteuduttua ja että kuntaliitoksen
valmistelussa huolehditaan siitä, ettei Haminan kaupungin
palvelukseen siirry Miehikkälän kunnan henkilöstöä Kaakon
kaksikon purkautuessa. Ville Virtanen kannatti Jorma Kasarin
tekemää ehdotusta.
Puheenjohtaja ehdotti, että yhdistymissopimus palautetaan 7.1
kohdan osalta johtoryhmän uudelleen valmisteltavaksi. Jorma
Kasari kannatti puheenjohtajan tekemää palautusesitystä.
Ohjausryhmä hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemän
palautusesityksen.
Ville Virtanen ehdotti yhdistymissopimuksen 10. kohtaa
muutettavaksi siten, että yhdistymisavustuksesta kohdennetaan
-

0,5 miljoonaa euroa kuntien yhdistämisestä aiheutuviin
kustannuksiin,
2,1 miljoonaa euroa elinkeinopoliittisiin hankkeisiin nykyisen
Haminan kaupungin alueella,
0,6 miljoonaa euroa elinkeinopoliittisiin hankkeisiin nykyisen
Virolahden kunnan alueella.

Jorma Kasari kannatti Ville Virtasen tekemää muutosehdotusta.
Puheenjohtaja ehdotti, että yhdistymissopimus palautetaan 10.
kohdan osalta johtoryhmän uudelleen valmisteltavaksi. Jorma
Kasari kannatti puheenjohtajan tekemää palautusesitystä.
Ohjausryhmä hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemän
palautusesityksen.
Päätös:
Ohjausryhmä päätti palauttaa yhdistymissopimusluonnoksen 5.1,
7.1 ja 10. kohtien osalta johtoryhmän uudelleen valmisteltavaksi ja
hyväksyi muilta osin yhdistymissopimusluonnoksen linjaukset
jatkovalmistelua varten.
6.

KUNTALAISALOITE UUDEN KAUPUNGIN NIMESTÄ JA
VAAKUNASTA
Haminan kaupungissa asuva Aulis Soukka on tehnyt Haminan
kaupunginhallitukselle 24.2.2010 päivätyn kuntalaisaloitteen
uuden kaupungin nimestä ja vaakunasta. Aloite kuuluu
seuraavasti:
”Kun Haminan ja Virolahden kuntaliitos neuvotteluja käydään niin
esitän uuden kunnan nimeksi Vehkalahtea, että Virolahden
nimestä tulee osa uuteen kaupunkiin. Kaupungin vaakunaksi
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esitän entistä Haminan kaupungin vanhaa vaakunaa ja sataman
nimi edelleen Haminan satama.
Kunta liitos Virolahden kanssa palvelee ja on eduksi molemmille
osapuolille, sen sijaan kunta liitokset Kotkan, Pyhtään ja
Miehikkälän kanssa tulisi unohtaa sillä ne eivät palvelisi Haminan
veronmaksajien etua.
Haminassa 24 päivä Helmikuuta 2010
AULIS SOUKKA
Aulis Soukka”
Aloite on lähetetty kuntaliitosselvityksen valmisteluorganisaatiolle
jatkokäsittelyä varten.
Johtoryhmä käsitteli kuntalaisaloitetta kokouksessaan 25.5.2011
ja päätti lähettää aloitteen ohjausryhmän käsiteltäväksi kuntien
yhdistymissopimuksen yhteydessä.
Ehdotus:
Ohjausryhmä antaa lausunnon uuden kaupungin nimeä ja
vaakunaa koskevasta kuntalaisaloitteesta.
Päätös:
Ohjausryhmä päätti todeta kuntalaisaloitetta koskevana
lausuntonaan, että uuden kaupungin nimeksi tulee antaa Hamina
ja että kaupungin vaakunaksi tulee valita Haminan kaupungissa
ennen 1.1.2003 käytössä ollut venevaakuna.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Jarmo Tulkki
Puheenjohtaja

Seppo Posti
Pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Haminassa 20.6.2011

Ville Virtanen
Pöytäkirjantarkastaja

Virpi Rökman-Pakkanen
Pöytäkirjantarkastaja
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HAMINA – VIROLAHTI
KUNTALIITOSSELVITYS

Liite 1

KUNTALIITOSSELVITYKSEN TYÖSUUNNITELMA JA AIKATAULU 1.3. – 31.8.2011

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Kesäkuu

vko 11

Johtoryhmän 1. kokous

18.3.2011 klo 13.00

vko 13

Ohjausryhmän 1. kokous

29.3.2011 klo 10.00

vko 15

Johtoryhmän 2. kokous

11.4.2011 klo 10.00

vko 17

Johtoryhmän 3. kokous

27.4.2011 klo 8.00

vko 19

Johtoryhmän 4. kokous

9.5.2011

vko 21

Johtoryhmän 5. kokous

25.5.2011 klo 9.00

vko 22

Johtoryhmän, ohjausryhmän
ja työryhmien työseminaari
- selvitystyön tilannekatsaus
- valmistelutyöryhmien raportit
Ohjausryhmän 2. kokous

1.6.2011

vko 24
vko 25

Elokuu

klo 12.00

klo 10.00

15.6.2011 klo 10.00

vko 26

Kunnanvaltuustojen
informointi
Johtoryhmän 6. kokous

28.6.2011 klo 8.00

vko 31

Johtoryhmän 7. kokous

4.8.2011

klo 9.00

vko 32

Johtoryhmän 8. kokous

9.8.2011

klo 9.00

vko 33

Ohjausryhmän 3. kokous

18.8.2011 klo 10.00

vko 34

Virolahden kunnanvaltuuston
22.8.2011 klo 16.00
informointi
Haminan kaupunginvaltuuston 22.8.2011 klo 18.30
informointi
Tiedotustilaisuus lehdistölle
23.8.2011 klo 10.00

vko 34
vko 34
vko 35
vko 35
vko 36

Kuntalaisten informaatio- ja
keskustelutilaisuus
Kuntalaisten informaatio- ja
keskustelutilaisuus
Ohjausryhmän 4. kokous

21.6.2011 klo 17.00

31.8.2011 klo 18.00
1.9.2011

klo 18.00

6.9.2011

klo 10.00

Hamina
Raatihuone
Virolahti
Rajasali
Hamina
Raatihuone
Virolahti
Valtuustosali
Hamina
Raatihuone
Virolahti
Valtuustosali
Hamina
Simeonsali

Hamina
Raatihuone
Virolahti
Harju
Hamina
Raatihuone
Virolahti
Valtuustosali
Hamina
Raatihuone
Virolahti
Rajasali
Virolahti
Valtuustosali
Hamina
Valtuustosali
Hamina
Valtuustosali
Virolahti
Rajasali
Hamina
Valtuustosali
Hamina
Valtuustosali
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HAMINA – VIROLAHTI

Liite 2

KUNTALIITOSSELVITYS

YHDISTYMISSOPIMUS (luonnos 25.5.2011)

1. Sopimuksen tarkoitus ja sitovuus
Tämä sopimus on kuntajakolain (1698/2009) 8 §:n mukainen kuntien
yhdistymissopimus, jonka osapuolina ovat Haminan kaupunki ja Virolahden kunta.
Sopimus sisältää ne asiat, joista kuntien välisessä yhdistymissopimuksessa on
kuntajakolain mukaan sovittava.
Sopimus tulee voimaan, kun kuntien valtuustot ovat sen hyväksyneet.
Sopimus on voimassa kuntajakolain 9 §:n mukaisesti kolmen (3) vuoden ajan
kuntajaon muutoksen voimaantulosta lähtien.

2. Yhdistymisen toteuttamistapa ja ajankohta
Kuntajaon muutos toteutetaan siten, että Virolahden kunta lakkautetaan ja liitetään
Haminan kaupunkiin 1.1.2013 alkaen.

3. Kunnan nimi ja vaakuna
Uuden kunnan nimi on Hamina, ruotsiksi Fredrikshamn. Uusi kunta ottaa käyttöön
kaupunki-nimityksen.
Kaupungin vaakunaksi tulee Haminan kaupungissa 31.12.2002 käytössä ollut vaakuna.
Kaupungin perustamisvuotena pidetään Virolahden pitäjän ja Vehkalahden pitäjän
perustamisvuotta 1336.

4. Kuntien yhdistymisen perusteet ja tavoitteet
4.1. Yhdistymisen perusteet
Kuntajaon kehittämisen tavoitteena on kuntajakolain 2 §:n mukaan elinvoimainen,
alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne. 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.
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Kuntajakoa voidaan kuntajakolain 4 §:n mukaan muuttaa, jos muutos parantaa:
1) kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä
tai muuten edistää kunnan toimintakykyä;
2) alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita;
3) alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia; tai
4) alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta.
Sopijaosapuolet toteavat, että Haminan kaupungin ja Virolahden kunnan yhdistyminen
täyttää kuntajakolain 2 ja 4 §:ssä säädetyt edellytykset kuntajaon muuttamiselle.
4.2. Yhdistymisen strategiset tavoitteet
Haminan kaupungin ja Virolahden kunnan yhdistymisen strategisena tavoitteena on
-

muodostaa Haminan ja Virolahden työssäkäynti- ja asiointialueesta vahva
peruskunta;
puolustaa ja vahvistaa yhdistyneen kunnan tukijalkoja – satamaa, Vaalimaan
aluetta, logistiikkaa, teollisuutta, varuskuntaa ja maaseutua;
hyödyntää entistä paremmin Haminan sataman ja Euroopan yhteisön ulkorajan
mahdollisuudet;
aikaansaada taloudellisesti vahva ja kilpailukykyinen kaupunki;
parantaa julkisten ja yksityisten palvelujen saatavuutta;
varautua väestö- ja palvelurakenteen muutoksiin yhdistämällä voimavarat,
henkilöstön osaaminen ja asiantuntemus;
tukea aktiivisesti henkilöstön kehittämistä ja sijoittumista yhdistyneen kunnan
tehtäviin;
varmistaa, että kaikki uuden kunnan asukkaat hyötyvät vahvemmasta
kokonaisuudesta.

5. Hallinnon järjestämisen periaatteet
5.1. Luottamushenkilöorganisaatio
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginvaltuustossa on kuntalain 10 §:n mukaisesti 43 valtuutettua.
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallituksessa on yhdeksän (9) jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja ja kaksi
varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien on oltava valtuutettuja.
Kaupunginhallituksen jäsenten valinnassa otetaan vaalikaudella 2013 – 2017
huomioon alueellinen edustus siten, että hallituksessa on edustus molemmista
kunnista.
Lautakunnat
Yhdistymishallitus valmistelee luottamushenkilöorganisaation tarkemman rakenteen
lautakuntajakoineen sen jälkeen, kun uuden kunnan tavoiteorganisaatio on selvillä.
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Lautakuntien jäsenten valinnassa otetaan vaalikaudella 2013 – 2017 huomioon
alueellinen edustus siten, että lautakunnissa on edustus molemmista kunnista.
5.2. Viranhaltijaorganisaatio
Viranhaltijaorganisaation muodostamisessa tavoitteena on rakenteeltaan
mahdollisimman kevyt organisaatio. Viranhaltijaorganisaatio määritellään
yksityiskohtaisesti tavoiteorganisaation laatimisen yhteydessä.

6. Yhdistymishallitus
6.1. Yhdistymishallituksen valinta
Valtuustojen päätettyä kuntien yhdistymisestä yhdistymisen valmistelua jatkaa
yhdistymishallitus. Yhdistymishallituksen toimikausi alkaa, kun yhdistyvien kuntien
valtuustot ovat kuntien yhdistymisesitystä koskevan päätöksen jälkeen valinneet
yhdistymishallituksen jäsenet ja varajäsenet.
Yhdistymishallitukseen valitaan 13 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet siten,
että Haminalla on yhdistymishallituksessa yhdeksän (9) paikkaa ja Virolahdella neljä
(4) paikkaa. Kumpikin kunta huolehtii osaltaan tasa-arvolain toteutumisesta
yhdistymishallituksen jäsenten valinnassa.
Yhdistymishallituksen poliittiset voimasuhteet määräytyvät vuoden 2008 kuntavaalien
tuloksen perusteella siten, että Kansalliselle Kokoomukselle tulee viisi (5) paikkaa,
Suomen Sosiaalidemokraattiselle Puolueelle neljä (4) paikkaa, Suomen Keskustalle
kolme (3) paikkaa ja Vasemmistoliitolle yksi (1) paikka.
Yhdistymishallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän
varapuheenjohtajia. Yhdistymishallituksen vanhin jäsen kutsuu yhdistymishallituksen
ensimmäisen kokouksen koolle ja johtaa kokouksessa puhetta, kunnes
yhdistymishallituksen puheenjohtaja on valittu.
Kuntajohtajilla on yhdistymishallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
6.2. Yhdistymishallituksen toimivalta
Yhdistymishallitus vastaa kuntajakolain 10 §:n mukaisesti yhdistymissopimuksen
toimeenpanosta ja huolehtii uuden kunnan toiminnan ja hallinnon järjestämisen
valmistelusta. Yhdistymishallituksesta on soveltuvin osin voimassa, mitä
kunnanhallituksesta säädetään.
Yhdistymishallitus vastaa uuden kunnan toiminnan käynnistämisestä siihen saakka,
kunnes vuoden 2012 kuntavaalit on käyty ja uuden kunnan kaupunginhallitus on valittu.
Yhdistymishallitus voi antaa luvan ylimääräiseen investointiin tai henkilöstön
palkkaamiseen vakinaiseen palvelussuhteeseen tämän sopimuksen 9. kohdassa
mainituin edellytyksin.

10

6.3. Yhdistymishallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelu
Yhdistymishallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta
vastaavat kuntajohtajat. Yhdistymishallituksen esittelijänä toimii Haminan
kaupunginjohtaja ja hänen varallaan Virolahden kunnanjohtaja.

7. Henkilöstöpolitiikka
7.1. Henkilöstön asema
Yhdistyvien kuntien palveluksessa olevan henkilöstön asema määräytyy kuntajakolain
29 §:n mukaisesti. Kuntajaon muutos, joka johtaa henkilöstön työnantajan
vaihtumiseen, katsotaan liikkeen luovutukseksi. Liikkeen luovutuksessa henkilöstö
siirtyy palvelussuhteen katkeamatta uuden työnantajan palvelukseen entisin ehdoin
siten, että vanhan työnantajan tilalle tulee uusi työnantaja, jolle siirtyvät
palvelussuhteisiin liittyvät velvollisuudet ja oikeudet.
Yhdistyvien kuntien vakinaisilla viranhaltijoilla ja toistaiseksi voimassa olevassa
työsuhteessa olevilla työntekijöillä on kuntajakolain 29 § 2 momentin mukainen viiden
(5) vuoden irtisanomissuoja taloudellisten ja tuotannollisten syiden perusteella.
Irtisanomissuojan piirissä oleva henkilö on kuitenkin velvollinen ottamaan vastaan
hänelle soveltuvan uuden tehtävän, mikäli siirto toiseen tehtävään on toiminnan
kannalta perusteltua.
Henkilöstöä koskeva palvelussuhdeturva on voimassa kuntajaon muutoksen
voimaantulosta vuoden 2017 loppuun saakka.
Henkilöstön sijoittamisessa uuden kunnan palvelukseen on pääperiaatteena, että
henkilökunta jatkaa nykyisissä tai niitä vastaavissa tehtävissä, mikäli työtä koskevista
järjestelyistä tai henkilön omista toiveista ei aiheudu muutostarvetta.
Henkilöstön sijoittumisesta päätetään tavoiteorganisaation laatimisen yhteydessä,
kuitenkin viimeistään 31.10.2011. Henkilöstöjärjestelyissä molempien kuntien
henkilöstöä kohdellaan tasavertaisesti.
7.2. Kuntajohtajien asema
Kuntajohtajien asema määritellään tavoiteorganisaation laatimisen yhteydessä.

8. Palvelujärjestelmien yhteensovittamisen periaatteet
8.1. Palvelujen saatavuus
Palvelujen yhteensovittamisen periaatteena on, että uuden kunnan hallinto ja
harvemmin käytettävät hallintopalvelut keskitetään Haminaan. Virolahden kunnan
keskustaajamaan, Virojoelle perustetaan asiakaspalvelutoimisto, jossa tarjottavien
palvelujen sisältö määritellään tarkemmin uudelle kunnalle laadittavassa hallinnon ja
palvelujen järjestämissuunnitelmassa.
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Lähipalveluperiaatteella tuotetaan palvelut, joita käytetään usein. Lähipalvelut tarjotaan
kuntalaisille lähiympäristössä. Niiden tulee olla helposti saavutettavissa, ja ne tuodaan
tarvittaessa kotiin. Tavoitteena ovat toimivat ja tehokkaat peruspalvelut.
Virolahdella säilytetään vähintään yhdistymissopimuksen voimassa olon ajan nykyisen
tasoiset sosiaali- ja terveyspalvelut, sivistystoimen palvelut ja teknisen toimen palvelut.
Palvelujen järjestämisessä otetaan kuitenkin huomioon tarpeelliset rakenteelliset
uudistukset, palvelujen kysynnän muutokset ja palvelujen tarjonnan uudet
mahdollisuudet sekä tuottavuuden kehittämisen ja taloudellisuuden vaatimukset.
8.2. Yleishallinnon palvelut
Täsmentyy valmistelutyöryhmien työn valmistuttua.
8.3. Perusturvan palvelut
Täsmentyy valmistelutyöryhmien työn valmistuttua.
8.4. Sivistystoimen palvelut
Täsmentyy valmistelutyöryhmien työn valmistuttua.
8.5. Teknisen toimen palvelut
Täsmentyy valmistelutyöryhmien työn valmistuttua.

9. Talouden hoidon yleiset periaatteet
Yhdistyvät kunnat hoitavat ennen kuntajaon voimaantuloa omaa talouttaan
vastuullisesti, huolellisesti ja hyvän taloudenhoidon periaatteiden mukaisesti.
Sopijaosapuolet sitoutuvat siihen, etteivät ne käynnistä vuosina 2011 – 2012 ilman
kuntien keskinäistä sopimusta taloussuunnitelman ulkopuolisia investointihankkeita tai
muita toimenpiteitä, joilla on merkittäviä taloudellisia seuraamuksia uudelle kunnalle.
Sopijaosapuolet sitoutuvat siihen, etteivät ne ennen kuntaliitoksen voimaantuloa
perusta uusia virkoja tai toimia ilman kuntien keskinäistä sopimusta. Avoimeksi tulevien
johtavien ja esimiestason vakanssien täyttämisestä sovitaan erikseen osapuolten
kesken. Määräaikainen henkilöstö voidaan ottaa kuntien palvelukseen enintään
31.12.2012 saakka, ellei kuntien kesken toisin sovita.
Kunnalliset maksut ja taksat harmonisoidaan siten, että ne ovat yhteneväiset uuden
kaupungin koko alueella 1.1.2013 alkaen.
Avustuskäytännöt yhtenäistetään siten, että käytännöt ovat samanlaiset koko uuden
kunnan alueella.
Kun uusi kunta aloittaa toimintansa 1.1.2013, siirtyvät lakkaavan kunnan oikeudet,
luvat, omaisuus, velat ja velvoitteet kuntajakolain 36 §:n mukaisesti uudelle kunnalle.
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10.Yhdistymisavustuksen käyttö
Kuntajakolain 42 §:n mukainen yhdistymisavustus, jonka suuruus on 3,2 miljoonaa
euroa, kohdennetaan seuraavasti:
-

0,5 miljoonaa euroa kuntien yhdistämisestä aiheutuviin
kustannuksiin,
1,5 miljoonaa euroa elinkeinopoliittisiin hankkeisiin nykyisen
Haminan kaupungin alueella,
1,2 miljoonaa euroa elinkeinopoliittisiin hankkeisiin nykyisen
Virolahden kunnan alueella.

Yhdistymishallitus tekee yksityiskohtaisen esityksen yhdistymisavustuksen käytöstä.

Paikka ja päivämäärä

Haminan kaupunki

Virolahden kunta
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