KERIMÄEN KUNTA, PUNKAHARJUN KUNTA JA SAVONLINNAN KAUPUNKI,
YHDISTYMISSOPIMUS
KERIMÄEN KUNTA, PUNKAHARJUN KUNTA JA SAVONLINNAN KAUPUNKI
ESITYS KUNTAJAON MUUTTAMISEKSI

SOPIMUKSEN TARKOITUS, SITOVUUS JA VOIMAANTULO
Tämä sopimus liitteineen on kuntajakolain (1698/2009) 8 §:n tarkoittama yhdistymissopimus,
jonka osapuolina ovat Kerimäen ja Punkaharjun kunnat sekä Savonlinnan kaupunki.
Tämä sopimus tulee voimaan ja sitoo sopimusosapuolia siitä alkaen, kun kaikkien kuntien
valtuustot ovat hyväksyneet sopimuksen. Sopimusta on noudatettava kuntajakolain 9 §:n mukaisesti
siihen saakka, kun kuntien yhdistymisen voimaantulosta on kulunut kolme (3) vuotta, jollei jonkin
sopimusmääräyksen noudattaminen osoittaudu mahdottomaksi sopimuksen voimassaoloaikana.
Yhdistymissopimusta voidaan kuntajakolain 9 §:n nojalla muuttaa kuntien valtuustojen yhtäpitävillä
päätöksillä kuntien yhdistymisen voimaantuloon saakka, jos olosuhteet ovat muuttuneet niin, että
jonkin sopimusmääräyksen noudattaminen olisi ilmeisen epätarkoituksenmukaista.

KUNTAJAON MUUTOSTA KOSKEVAT TAVOITTEET
Kuntajaon muutoksen lähtökohtana on kaikkien kuntien lähipalvelujen turvaaminen vähintään
nykytasoisina neljän vuoden ajan, sekä vahvan saaristokaupungin muodostaminen Saimaan alueelle
sekä matkailu-, maaseutu- ja yrittäjyyselinkeinojen kehittäminen kaikkien kuntien alueella.

KUNTAJAON MUUTOKSEN TOTEUTTAMISTAPA JA AJANKOHTA
Kuntajaon muutoksen toteuttamistapa ja ajankohta
Kerimäen ja Punkaharjun kuntien sekä Savonlinnan kaupungin yhdistäminen toteutetaan siten, että
Kerimäen ja Punkaharjun kunnat lakkaavat ja liittyvät osaksi Savonlinnan kaupunkia 1.1.2013.

Uuden kunnan nimi ja vaakuna
Yhdistyneen kunnan nimi on Savonlinnan kaupunki. Kaupungin vaakunaksi tulee Savonlinnan
kaupungin nykyinen vaakuna.
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UUDEN KUNNAN ORGANISAATIO JA TOIMINTA
Kuntajaon muutoksen valmistelu ja yhdistymishallitus
Yhdistyvien kuntien valtuustot valitsevat yhdistymishallituksen vastaamaan yhdistymissopimuksen
toimeenpanosta. Yhdistymishallitus huolehtii uuden kunnan toiminnan, hallinnon ja organisaation
järjestämisen valmistelusta uuden kaupungin kaupunginvaltuuston päätettäväksi.
Yhdistymishallituksen toimikausi alkaa kuntajakolain 10 §:n mukaisesti, kun yhdistyvien kuntien
valtuustot ovat kuntien yhdistymisesitystä koskevan päätöksen jälkeen valinneet
yhdistymishallituksen jäsenet ja varajäsenet. Yhdistymishallituksen toimikausi päättyy, kun uuden
kunnan kaupunginhallitus on valittu.
Uuden kunnan yhdistymishallituksen jäsenten lukumäärä on 14 jäsentä. Yhdistymishallitus koostuu
kuntien valtuustojen valitsemista henkilöistä siten, että Savonlinnasta (7), Punkaharjulta (3) ja
Kerimäeltä (4) jäsentä, ottaen huomioon yhdistyvien kuntien poliittiset voimasuhteet. Kullakin
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Yhdistymishallituksen jäsenmäärässä on otettu huomioon
yhdistyvien kuntien asukasmäärien keskinäiset suhteet. Yhdistymishallitus valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan, joka on Savonlinnan kaupunginhallituksen jäsen ja tarpeellisen määrän
varapuheenjohtajia.
Yhdistymishallituksen esittelijänä toimii Savonlinnan kaupunginjohtaja ja I varaesittelijänä toimii
Kerimäen kunnanjohtaja sekä II varaesittelijänä Punkaharjun kunnanjohtaja. Yhdistymishallitus
vastaa yhdistymissopimuksen toimeenpanosta ja huolehtii uuden kunnan toiminnan ja hallinnon
järjestämisen valmistelusta.
Siihen saakka, kunnes uusi kunta aloittaa toimintansa, eli vuoden 2012 loppuun, toimivat lisäksi
Savonlinnan kaupunginhallitus sekä Kerimäen ja Punkaharjun kunnanhallitukset käyttäen sitä
päätösvaltaa, joka kunnanhallituksille kuntalain mukaan kuuluu. Asiat, joilla voidaan nähdä olevan
vaikutuksia uuden kunnan toimintaan ja talouteen, tulee saattaa myös yhdistymishallituksen
käsiteltäviksi. Kyseisillä asioilla tarkoitetaan muun muassa yhdistyvien kuntien mahdollisia
talousarviomuutoksia koskien yhdistymistä edeltävää vuotta 2012.
Uuden kunnan ensimmäiset kunnallisvaalit ovat syksyllä 2012.

Palvelujärjestelmien yhteensovittamisen periaatteet
Kuntajaon muuttamisen seurauksena syntyy laajentunut Savonlinnan kaupunki, joka turvaa
asukkailleen laadukkaat palvelut tehokkaasti ja taloudellisesti sekä kehittää elinkeinoelämää ja
asuinympäristöä.
Sopijakuntien yhdistymisen päätavoitteena on, että kaupungista kehittyy vahva ja elinvoimainen
kunta, joka itsenäisiä päätöksiä tehden voi käyttää hyväkseen vahvistumisen mukanaan tuomat edut
ja liikkumavaran sekä vastata parantuneilla toimintaedellytyksillä toimintaympäristön muutoksiin.
Yhdistymisen hyödyt saavutetaan erityisesti yhteisesti sopimalla ja työskentelemällä seuraavien
asioiden eteen:
1. Turvataan perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden saatavuus ja laatu
paikallisesti.
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2. Vahvistetaan erityisesti matkailualan elinkeinoa, yritys- ja liiketoimintaa,
työllisyyttä sekä osaamista parantamalla toimintaedellytyksiä, vähentämällä kuntien
voimavaroja kuluttavaa keskinäistä kilpailua ja luomalla uudenlaisia verkostoja.
3. Hillitään menojen kasvua ja tasataan suurten kustannusvaihtelujen vaikutuksia
verrattuna erillisinä kuntina pysymiseen. Puretaan päällekkäistä hallintoa ja palveluja.
4. Kehitetään kunnan henkilöstöhallintoa niin, että eläkkeelle siirtyvän henkilöstön
tilalle rekrytoidaan oikea-aikaisesti uutta ja osaavaa henkilöstöä. Samanaikaisesti
kunta vähentää henkilöstön kokonaismäärää palvelukysynnän supistumisen ja
yhdistymisen tuoman liikkumavaran mukaan. Yhdistymisellä varmistetaan
alueellisten toimipisteiden koulutetun henkilöstön saatavuus.
Kuntien yhdistymisen keskeisimmäksi tavoitteeksi on asetettu toimivien peruspalvelujen
turvaaminen ja kehittäminen uuden kunnan alueella. Palvelujärjestelmien yhteensovittamista
ohjaavat seuraavat keskeiset periaatteet:
1. Lakisääteiset peruspalvelut turvataan lähipalveluina kuntalaisille kuntakeskuksissa,
millä vahvistetaan kunnan eri alueiden elinvoimaisuutta ja asumisviihtyvyyttä.
2. Kerimäen ja Punkaharjun kuntakeskuksissa järjestetään liitteenä 2 olevan
palvelujen järjestämissuunnitelman mukaiset lähipalvelut vähintään nykytasoisina
vuosina 2013 - 2016.
3. Kerimäen ja Punkaharjun kuntakeskukseen perustetaan yhteispalvelupiste, jossa
tarjotaan uuden kunnan kunnalliset palvelut, neuvonta- ja tietopalvelut. Lisäksi
yhteispalvelupisteessä tarjotaan valtion palveluista (esim. KELAn, työvoima- ja
verotoimistopalvelut sekä poliisin lupapalvelut).
Sopimuksen liitteenä olevia palvelusuunnitelmia voidaan muuttaa aluejohtokuntien suostumuksella.
Yhdistyneen Savonlinnan toimintamalleihin sisällytetään asiakaslähtöinen toimintatapa siten, että
1. kaupungin omat säännöt ja määräykset eivät ole laki- ja asetusmääräyksiä tiukempia,
2. palvelun lähtökohtana on asiakkaan/kuntalaisen palvelutarpeeseen vastaaminen
(käytettävissä olevin resurssein), ja laki- ym. säädökset muodostavat reunaehdot,
joiden sisällä palvelu toteutetaan
3. palveluja koskevat päätökset organisaatiossa tehdään lähellä asiakasta
Tavoitteena on, että sosiaalihuollon palvelut siirretään vuoden 2014 alusta Itä-Savon
sairaanhoitopiiriltä kaupungin omaksi toiminnaksi. Perusterveydenhuollon palvelujen osalta
valmistellaan yhdessä Rantasalmen, Sulkavan ja Enonkosken kanssa palvelujärjestelmän muutos,
jonka tavoitteena on siirtää perusterveydenhuollon palvelut vuoden 2014 alusta Itä-Savon
sairaanhoitopiiriltä kaupungin omaksi toiminnaksi siten, että näille muille kunnille tarjotaan
mahdollisuus palvelujen hankintaan Savonlinnan kaupungilta ns. vastuukuntamallilla, joka perustuu
yhteiseen palvelutuotantolautakuntaan tai vastaavaan toimintamalliin. Siirtoa valmisteltaessa
otetaan huomioon terveydenhuollon toiminnallinen kokonaisuus ja yhteistyö tulevan
erikoissairaanhoidon järjestelyn kanssa. Kuitenkin viimeistään vuoden 2015 alusta kaikki
perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut järjestetään kaupungin omana toimintana.

Hallinnon järjestäminen
Kuntien yhdistyminen tulee voimaan 1.1.2013 uuden kunnallisvaalikauden alkaessa.
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Ensimmäisen valtuustokauden ajan kaupunginhallituksessa ja kaikissa lautakunnissa ja
toimikunnissa on vähintään yksi edustaja nykyisten Kerimäen ja Punkaharjun kuntien alueelta.
Kuntaliitoksessa perustetaan Kerimäen ja Punkaharjun kuntien nykyisille alueille valtuustokauden
ajaksi omat aluejohtokunnat ja edellisten rinnalla Savonrannan kunnan alueelle perustettu
aluejohtokunta jatkaa toimintaansa.
Aluejohtokunnilla turvataan asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet lähipalveluihin ja
asuinympäristöön sekä tuetaan heidän toimintaansa oman alueensa kehittämisessä ja asukkaiden
aktivoimisessa.
Aluejohtokunta voi tarvittaessa tehdä esityksiä julkisten palvelujen toimivuuden, saatavuuden ja
laadun kehittämiseksi ja turvaamiseksi. Aluejohtokunnan tehtävänä on myös asukkaiden
yhdyselimenä tukea ja koordinoida kylätoimikuntien ja muun asukastoiminnan edellytyksiä sekä
yhteisen palvelupisteen toimintaa.
Aluejohtokunnissa on 7 jäsentä, joiden tulee olla nykyisen Kerimäen ja Punkaharjun kuntien sekä
entisen Savonrannan kunnan alueella asuvia henkilöitä.
Esitykset aluejohtokuntien jäsenistä tekee Kerimäen ja Punkaharjun kuntien valtuustot ja sen asettaa
kuntaliitoksen jälkeinen uusi kaupunginvaltuusto.
Aluejohtokunnista määrätään tarkemmin johtosäännöllä.
Uudessa kunnassa toimivat seuraavat toimielimet:
51 jäsentä

kaupunginvaltuusto

11 jäsentä

kaupunginhallitus
tarkastuslautakunta
perusturvalautakunta
tekninen lautakunta
sivistyslautakunta
rakennus- ja ympäristölautakunta

7 jäsentä

aluejohtokunnat 3 kpl

5 jäsentä
5 jäsentä
3 jäsentä
5 jäsentä

keskusvaalilautakunta
vaalilautakunnat
vaalitoimikunnat
saaristotoimikunta

jäsenmäärää ei määrätty
yhteistyötoimikunta
elinkeinopoliittinen neuvottelukunta, jossa on myös maatalousalan
yrittäjien edustus
jätelautakunta
seniori-, vammais- ja veteraanitoimikunnat
Uusi valtuusto käynnistää laajan organisaatiouudistuksen vuoden 2013 alusta. Uudistus
toimeenpannaan kuntaliitossopimuksen voimassaoloaikana kuitenkin siten, että
luottamushenkilöorganisaation osalta organisaatiouudistus astuu voimaan seuraavan vaalikauden
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alusta lukien. Uudistuksen perustana on asiakaslähtöinen prosessiorganisaatio. Tavoitteena on
uudistaa konserni- ja palveluorganisaatio ydinprosesseja ja jatkuvaa kehittämistä tukevaksi.
Organisaation toiminnan ja ohjauksen perustana ovat vastuutetut ydinprosessit, jotka määritellään
asiakasryhmien ja kehittämisalueiden kokonaistarpeiden mukaisiksi.

Henkilöstön asema
Kuntajaon muutoksen myötä Kerimäen ja Punkaharjun kuntien henkilöstö siirtyy Savonlinnan
kaupungin palvelukseen kuntajakolain 29 §:n säätämällä tavalla siten, että vakinaiset viranhaltijat ja
toistaiseksi voimassa olevassa työsopimussuhteessa olevat työntekijät siirretään Savonlinnan
kaupungin virka- tai työsopimussuhteisiin heille soveltuviin tehtäviin sen mukaan kuin kuntien
kesken sovitaan. Määräaikainen henkilöstö siirtyy Savonlinnan kaupungin palvelukseen tehtyä
virkamääräystä tai määräaikaista työsopimusta vastaavaksi ajaksi. Kaikki palvelussuhteet jatkuvat
katkeamatta. Koko uuden kunnan henkilöstöllä on kuntajakolain 29 §:n mukainen irtisanomissuoja
viiden (5) vuoden ajan liitosajankohdasta lukien.
Henkilöstön viiden vuoden irtisanomissuojaa täsmennetään liitteenä 3 olevalla henkilöstön asemaa
turvaavalla siirtosopimuksella, jonka mukaan työnantaja ei kuntajaon muutoksen vuoksi lomauta
eikä osa-aikaista henkilöstöään viiden vuoden aikana. Niin ikään viiden vuoden irtisanomissuoja
turvataan myös sellaisessa tapauksessa, jos kunnan työntekijöitä siirretään uuden kunnan
liikelaitoksen tai kunnan enemmistöomisteisen yhtiön tai jonkin kuntayhtymän palvelukseen.
Henkilöstön sijoittamisessa on pääsääntöisenä lähtökohtana työntekijän jatkaminen
samankaltaisessa tehtävässä, mikäli työn sisällöstä tai muusta perustellusta syystä ei aiheudu
erityistä tarvetta muutoksiin. Samoin pääsääntöisenä lähtökohtana on, että henkilöstön
työntekopaikka mahdollisuuksien mukaan järjestetään nykyisen kunnan alueella. Laajentuvan
kunnan henkilöstöorganisaation rakentamisen eri työvaiheissa kuullaan aktiivisesti henkilöstön
mielipiteitä.
Ne palvelussuhteen ehdot, jotka siirtyvillä Kerimäen ja Punkaharjun kuntien henkilöstöllä on ollut
voimassa palvelussuhteissaan lakkaavaan työnantajaan nähden, velvoittavat Savonlinnan kaupunkia
sitovina siten, kuin kuntajakolaissa on määrätty.
Henkilöstön tehtävien vaativuustasot määritellään olemassa olevien valtakunnallisten sopimusten ja
Savonlinnan kaupungissa käytössä olevan käytännön mukaisesti.
Siirtyvän henkilöstön eläketurva määräytyy kuntien eläkelain ja valtion eläkelain mukaan.
Henkilöiden eläketurva ei siirron yhteydessä heikkene eikä sovellettava eläkelaki muutu.
Edellä todetun estämättä sopijakunnat voivat kuitenkin yhdessä neuvotella ja sopia nykyisten
viranhaltijoidensa ja työntekijöidensä kanssa poikkeavista eläke- ym. ratkaisuista.

Kunnanjohtajien asema
Kunnanjohtajien siirtämisestä uuteen kuntaan on säädetty erikseen kuntajakolain 30 §:ssä.
Savonlinnan kaupungin nykyinen kaupunginjohtaja toimii uuden Savonlinnan kaupunginjohtajana
01.01.2013 alusta lukien. Punkaharjun kunnanjohtaja siirretään viestintä- ja
yhteiskuntasuhteidenjohtajan virkaan 01.01.2013 alusta lukien, Kerimäen kunnanjohtaja talous- ja
strategiajohtajan virkaan 01.01.2013 alusta lukien.

Viranhaltijaorganisaatio
Uuden kunnan hallinto-organisaatio on keskushallinto ja kolme toimialaa: sivistys, tekninen ja
perusturvan toimiala. Liitteenä 4 on organisaatiokaavio uudesta kaupungin
viranhaltijaorganisaatiosta.
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Kuntaliitokseen liittyvän henkilöstöorganisaation suunnittelusta vastaa yhdistymishallitus ja sen
alaisuudessa toimiva viranhaltijoista koottava ja Savonlinnan kaupunginjohtajan johtama
yhdistymisen johtoryhmä, jonka kokoonpano on esitetty liitteessä 5.
Toimielinten valinnan jälkeen yhdistymisen kokonaisvalmistelusta ja henkilöstöorganisaation
suunnittelusta vastaa Savonlinnan kaupunginhallitus ja sen alaisuudessa toimiva yhdistymisen
johtoryhmä.

Toimitilat
Uuden kunnan ensisijaisina hallinnon ja virastopalvelujen tiloina käytetään Savonlinnan kaupungin
sekä Kerimäen ja Punkaharjun kuntien nykyisiä toimitiloja. Toimialajohto ja pääosa
keskushallinnon henkilöstöstä sijoitetaan Savonlinnan kaupungintalolle. Kerimäen ja Punkaharjun
kunnantaloille sijoittuu edellä mainittu nykyaikaisesti varusteltu yhteispalvelupiste ja työtiloja
etätyöskentelyä varten.

TALOUS JA YHDISTYMISAVUSTUSTEN KOHDENTAMINEN
Talouden hoitaminen
Kerimäen ja Punkaharjun kunnat ja Savonlinnan kaupunki hoitavat omaa talouttaan vastuullisesti,
huolellisesti ja hyvän taloudenhoidon periaatteiden mukaisesti ennen kuntajaon muutoksen
voimaantuloa. Kunnat pitäytyvät vain sovituissa ja nykyisten suunnitelmien mukaisissa
toimenpiteissä henkilöstön ja investointien osalta. Tästä periaatteesta voidaan poiketa ainoastaan
yhteisesti sopien. Kunnanjohtajat päättävät yhdessä avointen virkojen ja toimien täyttämisestä.
Kuntajaon muutoksen voimaantulon jälkeen hoitaa uusi kunta talouttaan yllä kuvattujen
periaatteiden mukaisesti.

Aluejohtokunnan määräraha
Jokaiselle aluejohtokunnille määritetään oma määräraha, jonka suuruus on koko ensimmäisen
valtuustokauden ajan 50 000 € + 25 € / asukas per. vuosi (kunnan alueella asuvat 31.12.2012).
Tämä koskee myös Savonrannan aluejohtokuntaa.

Kunnallisveroprosentti
Kunnallisveroprosentin määritteleminen etukäteen sitovalla tavalla on mahdotonta sen
muodostumiseen vaikuttavien lukuisten tekijöiden vuoksi. Tavoitteena on, että uusi kunta täyttää
terveen talouden kriteerit lähivuosina.

Kunnalliset säännöt, maksut ja taksat
Kunnalliset säännöt laaditaan kuntajaon muutosta vastaaviksi vuoden 2012 aikana. Hallintosäännön
laadinnan pohjana käytetään Savonlinnan kaupungin hallintosääntöä.
Kunnallisissa säännöissä ei noudateta kansallista lainsäädäntöä tiukempaa tulkintaa.
Kunnalliset maksut ja taksat harmonisoidaan siten, että ne ovat yhtenevät koko uuden kunnan
alueella 1.1.2013.
Avustuskäytännöt yhtenäistetään siten, että ne ovat yhtenevät koko uuden kunnan alueella 1.1.2013
lähtien. Kuntien maksamien avustusten taso turvataan 2010-2011 tasolle harmonisoinnista huolimatta.

Yhdistyneen kunnan investoinnit
Savonlinnan kaupunki sitoutuu toteuttamaan liitteen 6 mukaiset investoinnit liitteessä mainituilla
ehdoilla. Kuntaliitosavustusta käytetään em. investointien kustannusten katteena.
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YHDISTYMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT JÄRJESTELYT
Yhteistoimintasopimukset
Kuntien keskinäiset kunnallista yhteistoimintaa koskevat sopimukset ja järjestelyt sekä muut
keskinäiset sopimukset raukeavat tai ne puretaan kuntien yhdistyessä.
Yhdistyvät kunnat huolehtivat sopimusten irtisanomisesta 31.12.2011 mennessä tai sopimuksen
irtisanomisehdon mukaisesti siten, että sopimukset päättyvät 31.12.2012.
Valtioneuvoston yhdistymispäätöksen jälkeen aloitetaan neuvottelut niistä kunnallista
yhteistoimintaa tai muita asioita koskevista sopimuksista tai järjestelyistä, joista Savonlinna,
Punkaharju ja Kerimäki ovat yksin tai yhdessä sopineet muiden kuntien kanssa.

Omaisuus ja velat
Kuntajaon muutoksen tullessa voimaan 1.1.2013 siirtyvät Kerimäen ja Punkaharjun kunnan
oikeudet, luvat, omaisuus, velat ja velvoitteet kuntajakolain 36 §:n mukaisesti Savonlinnan
kaupungin nimiin.

Kaupunkikonsernin kehittäminen
Kun kuntaliitokset on tehty, suunnitellaan kuntaliitossopimuksen voimassaoloaikana uusittu
palvelujärjestelmä, joka perustuu asiakaslähtöisyyteen, resurssien tehokkaaseen ja oikeaan
kohdentamiseen sekä ohjautuvuutta edistäviin yhdenmukaisiin toimintamalleihin ja
palautejärjestelmiin. Lähtökohtana on asiakaslähtöinen toimintamalli organisaatiossa. Tämä koskee
myös kuntakonsernia.
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3. henkilöstön siirtosopimus
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5. yhdistymisen johtoryhmä
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