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Tavoitteena vahvat peruskunnat 

• Paras -hankkeen alusta lähtien (v. 2005) valtakunnan politiikan 
tavoitteena on ollut aikaansaada vahvoihin peruskuntiin pohjautuva 
eheä ja elinvoimainen kuntarakenne 

 

• Vahva peruskunta  

• muodostuu luonnollisista työssäkäyntialueista 

• on riittävän suuri vastatakseen itsenäisesti peruspalveluista 
vaativaa erikoissairaanhoitoa ja vaativia peruspalveluista vaativaa 
erikoissairaanhoitoa ja vaativia sosiaalihuollon palveluja lukuun 
ottamatta 

• kykenee tulokselliseen elinkeinopolitiikkaan ja 
kehittämistyöhön 

• voi tehokkaasti vastata yhdyskuntarakenteiden 
hajautumiskehitykseen 

 

 8.10.2013  Page 3 



 8.10.2013  Page 4 



Tilannekatsaus seudulla 

• Miehikkälä ja Virolahti ovat alle 20 000 

• Yhdessäkään ei riittävää väestöpohjaa 

 

• Pyhtää on kasvanut kiinni Kotkaan 

• Työssäkäynti ja yhdyskuntarakenne 

• Kotka ainoa maantieteellinen liitossuunta, väkiluku alle 20 000 

 

• Kotka ja Hamina 

• Kasvaneet yhdyskuntarakenteeltaan yhteen 

 

• Ulkopuolelta tuleva lisäohjaus alueen kunnille 

• Pakkoliitoskriteerit?  

• Kriisikuntakriteerit? 
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Kuntajaon kehittämisen tavoitteet ja 

muuttamisen edellytykset 

Kuntarakennelaki 2 § 

• 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. 

Kuntarakennelaki 4 § 
• Kuntajakoa voidaan muuttaa, 

jos muutos edistää 2 §:ssä 
tarkoitettuja kuntajaon 
kehittämisen tavoitteita sekä 
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.  
 



Selvitysprosessin karkea kuvaus 

Tilastoanalyysia 
-Talous 

-Palvelurakenne 
-Toimintaympäristö 

-Väestö 

Lähtötilanne  
-haastattelut 

-palvelualuekuvaukset 

Uuden kunnan hahmottelu 
-Poliittiset reunaehdot 

-Palveluiden järjestäminen 

Valtuustojen 
tahdonilmaisu 

Raporttiluonnos ja esitys 
jatkotoimenpiteistä 

Sopimusluonnos 

Taustoittamisen vaihe 

Uuden luomisen vaihe 

Selvitysvaihe 

Sopimus- ja  

päätöksenteko 
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Yhdistymissopimusluonnos sisältää kuntarakennelain 
mukaiset kokonaisuudet 

• Sopimusluonnokseen kirjataan selvityksen aikana nousevia paikallisesti 
tärkeitä asioita.  

• Sopimuksen tavoitteena on kuvata riittävällä tasolla sopimuskauden  
keskeisiä asioita – samalla taataan yhdistyneen kunnan toimintakyky 
välttämällä liian yksityiskohtaisia kirjauksia.  

• Oikea taso määritellään selvitysprosessin aikana 
 

1) Kuntajaon muuttamisen toteuttamistapa ja ajankohta; 
2) Uuden kunnan hallinnon järjestämisen periaatteet;  
3) Uuden kunnan nimi; 
4) Yhdistymishallituksen jäsenten ja varajäsenten määrä, paikkojen jakautuminen 

yhdistyvien kuntien kesken sekä niiden alueella valtuustoissa edustettuina 
olevien eri ryhmien kesken; 

5) Yhdistymishallituksen toimivalta; 
6) Yhdistymishallituksen yhteistyö yhdistyvien kuntien viranomaisten kanssa 

ennen kuin valtioneuvosto on päättänyt kuntien yhdistymisestä; 
7) Yhdistyvien kuntien kunnanjohtajien asema uudessa kunnassa; 
8) Yhdistyvien kuntien palvelujärjestelmien yhteensovittamisen periaatteet; 
9) Uuden kunnan taloudenhoidon yleiset periaatteet; 
10) Asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksien sekä lähidemokratian 

toteuttamisen keinot uudessa kunnassa; sekä 
11) Yhdistymisavustuksen käytön periaatteet. 
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LUOTTAMUKSELLINEN 



 
Selvitysten määräaika ja seuranta (KuntarakenneL 4 g §)  

• Kunnan tulee ilmoittaa ministeriölle 30.11.2013 mennessä, 
minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää 4 b §:n 
mukaisesti kuntien yhdistymistä. 

• Kuntien tulee tehdä 4 b §:ssä tarkoitettu yhdistymisselvitys ja 
mahdollinen siihen perustuva yhdistymisesitys syksyyn 2014 
mennessä.  
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Selvitysalueen määrittely 
30.11.2013 

Selvitysvaihe 
x.x.2013/4 

Toteutusvaihe 

2013 2015 2014 2017 2016 2018 

Arviointi- ja seurantavaihe                             
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Huomio prosessissa 
• Yhteinen selvitysprosessi ja käsitykset 

• Kunnat 

• Sidosryhmät: yrittäjät, yhdistykset, srk, media 

• Henkilöstö 

• Kuntajakoselvittäjällä erityinen vastuu ja tehtävät 

• Sopimuksen laajuus – napakkuus 

• Tämän hetken etu voi olla uuden kunnan haitta 

• Strategisten tavoitteiden määrittely 

• Uuden kunnan  palveluperiaatteista sopiminen 

• Tuottavuuden haltuunotto heti päätösten jälkeen 

• Aikataulusta ja vastuista sopiminen 

• Siirtymäaika yhdistymishallituksen johdossa 

• Henkilöstöorganisaation tiedottamisaikataulu 

• 1.1.xx hallittu muutos siirtymäkaudelta toteutukseen 

• ”sadan päivän suunnitelma” ja sen johtaminen 

• Kuntien yhdistyminen ei tuo automaattisesti hyötyjä- 
vaatii aktiivisia toimenpiteitä ja uusia toimintatapoja 
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