Juankosken kaupungin ja Kuopion kaupungin
yhdistymissopimus

1 Sopimuksen tarkoitus
Tämä sopimus on kuntarakennelain (1698/2009) 8 §:n tarkoittama yhdistymissopimus
Juankosken ja Kuopion kaupungin yhdistymisestä.
Sopimuksen liitteenä, jota sovelletaan tähän sopimukseen nähden täydentävästi, on
kuntarakennelain 8 §:n 1 momentin kohdan 8 perusteella laadittu tarkempi suunnitelma yhdistyvien kuntien palvelujärjestelmien yhteensovittamisen periaatteista.
2 Yhdistymisen toteuttamistapa, ajankohta ja yhdistyneen kunnan nimi
Juankosken kaupungin ja Kuopion kaupungin yhdistyminen toteutetaan kuntarakennelain 3 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaisesti lakkauttamalla Juankosken kaupunki ja
yhdistämällä se Kuopion kaupunkiin. Yhdistymisen tuloksena syntyneestä kunnasta
käytetään tässä sopimuksessa nimitystä yhdistynyt kunta.
Yhdessä Juankosken kaupungin kanssa laajenevaan Kuopion kaupunkiin on samaan
aikaan yhdistymässä Tuusniemen kunta. Tässä sopimuksessa on yhteismitallisesti linjattu ne asiat, jotka koskevat kumpaakin liittyvää kuntaa.
Yhdistynyt kunta aloittaa toimintansa 1.1.2017.
Yhdistyneen kunnan nimi on Kuopion kaupunki ja vaakunana Kuopion kaupungin
vaakuna.
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Yhdistymisen edellytykset ja tavoitteet
3.1 Kuntajaon muuttamisen edellytykset
Juankosken kaupungin ja Kuopion kaupungin yhdistymisselvitys käynnistyi sen jälkeen, kun valtiovarainministeriön asettama arviointiryhmä oli ehdottanut, että erityisen vaikeassa asemassa olevan Juankosken kaupungin tulisi tehdä aloite Kuopion
kaupungille yhdistymisselvityksen tekemisestä. Kyseessä oli kuntien oma selvitys, ei
siis kuntarakennelain 16 a §:n mukainen erityinen kuntajakoselvitys. Erityisen vaikeassa asemassa oleva Juankosken kaupunki joutuu selvittämään kuntien yhdistymistä
kuntarakennelain 4 f §:n mukaan talousperusteella.

1

Juankosken kaupungin ja Kuopion kaupungin yhdistymisselvitysalue täyttää kuntarakennelain 4 c § edellyttämät väestöpohjavaateet.
Kuntarakennelain 2 §:n mukaan kuntajaon kehittämisen tavoitteena on 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.
Kuntarakennelain 4§:n mukaan kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos parantaa:
1) kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palveluiden järjestämisestä tai muuten edistää kunnan toimintakykyä;
2) alueen asukkaiden palveluita tai elinolosuhteita;
3) alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia; tai
4) alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta.
Juankosken ja Kuopion kaupunginvaltuustot katsovat, että kuntajakoselvitys osoittaa
Kuntarakennelain 4 §:n mukaisten kriteereiden kohdalta sen, että Juankosken näkökulmasta kuntien yhdistyminen parantaisi sen palveluiden järjestämistä, mutta Kuopion näkökulmasta yhdistyminen heikentäisi sen edellytyksiä vastata palveluidensa järjestämisestä ja toimintakyvyn edistämisestä Juankosken heikon taloustilanteen vuoksi.
Osapuolet toteavat, että Kuntarakennelain 4 §:n toteutumista heikentää molempien
osapuolten osalta se, että nykyisen lainsäädännön mukaan Juankosken kaupungin yhdistyminen nähdään tasavertaisena aikaisemmin toteutuneiden tai vapaaehtoisesti toteutuvien kuntien yhdistymisen kanssa. Tilanne on johtanut Kuntarakennelain 43 §:n
mukaisten yhdistymisavustusten minimoitumiseen mikä vaikeuttaa yhdistymisen Kuntarakennelain 4 §:n mukaisten perusedellytysten toteutumista. Juankosken kaupungin
ja Kuopion kaupungin yhdistyminen pohjautuu valtion asettamiin vaatimuksiin ja
Juankosken kaupungin vaikeaan taloustilanteeseen.
3.2 Yhdistymisen tavoitteet
Sopimusosapuolet katsovat, että Juankosken kaupunki ja Kuopion kaupunki yhdistämällä muodostetaan alueesta toiminnallisesti ja taloudellisesti elinvoimainen kokonaisuus, jossa tarjotaan oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu kaupungin eri alueille
ja asukasryhmille.
Yhdistymisen tavoitteena on tuottaa tai järjestää yhdistyneen kunnan alueella kustannustehokkaat ja asukkaiden tarpeita vastaavat palvelut, hyvät elinkeinoelämän toimintaedellytykset sekä viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö. Lähtökohtana on, että lähipalvelut Juankosken alueella säilytetään ja Juankosken alueelle luodaan toimiva paikallisdemokratiaa vahvistava toimintamalli.
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Yhdistymishallitus
4.1 Tehtävät ja toimivalta
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Yhdistymishallitus vastaa kuntarakennelain 10 §:n mukaisesti yhdistymissopimuksen
toimeenpanosta ja huolehtii yhdistyneen kunnan toiminnan ja hallinnon järjestämisen
valmistelusta. Yhdistymishallitukseen noudatetaan soveltuvin osin, mitä kunnanhallituksesta on säädetty.
Tarkemmin yhdistymishallituksen tehtävät ja toiminta määritellään laadittavassa johtosäännössä, joka hyväksytään kummankin yhdistyvän kunnan valtuustoissa samalla,
kun ne nimeävät siihen edustajansa.
4.2 Toimikausi
Yhdistymishallituksen toimikausi alkaa kuntarakennelain10 §:n 2 momentin mukaisesti, kun yhdistyvien kuntien valtuustot ovat yhdistymisesitystään koskevien päätösten jälkeen valinneet yhdistymishallitukseen jäsenet ja varajäsenet. Valtuustojen tulee
kokoontua valitsemaan yhdistymishallituksen jäsenet ja varajäsenet viimeistään 9 viikon kuluttua siitä kun molemmat valtuustot ovat yhdistymisestä päättäneet.
Yhdistymishallituksen toimikausi päättyy, kun yhdistyneen kunnan kaupunginhallitus
on valittu.
4.3 Jäsenet ja paikkojen jakautuminen
Yhdistymishallitukseen valitaan 19 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä 6 valitaan Tuusniemen kunnasta, 6 Juankosken kaupungista ja 7 Kuopion kaupungista. Yhdistymishallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Mikäli yhdistyviä kuntia on kaksi, valitaan 13 jäsentä ja yksi varapuheenjohtaja.
Yhdistymishallituksen paikkajako osapuolittain määräytyy lokakuussa 2012 käytyjen
kunnallisvaalin tulosten perusteella siten, että jokaisesta vaaleilla valitusta valtuustoryhmästä tulee yksi edustaja ja hänelle varaedustaja.
Yhdistymishallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta vastaa
Kuopion kaupunginjohtaja, Juankosken kaupunginjohtaja ja Tuusniemen kunnanjohtaja. Tämän kuntajohtajatiimin puheenjohtajana toimii Kuopion kaupunginjohtaja, joka
toimii myös yhdistymishallituksen esittelijänä.
4.4 Yhteistyö yhdistyvien kuntien valtuustojen kanssa
Yhdistyvien kuntien valtuustoille pidetään kerran vuodessa valtuustojen yhteistapaaminen, jossa raportoidaan yhdistymishallituksen valmistelutyöstä ja käsitellään teemoittain uuden kunnan elinvoiman, palvelujen ja talouden kysymyksiä.
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Hallinnon järjestäminen
5.1. Hallinto-organisaatio ja sen rakenne
Yhdistyneen kunnan hallinto järjestetään Kuopion kaupungin 1.1.2017 voimassa olevan hallintomallin mukaisesti.
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Yhdistymisen voimaantulon jälkeen yhdistyneessä kunnassa noudatetaan Kuopion
kaupungin sääntöjä kuntarakennelain 33§:n mukaisesti. Lain 2 mom. mukaisesti kunnalliset säännöt on tarkistettava uutta kuntajakoa vastaavaksi viipymättä.
5.2 Yhdistyneen kunnan valtuuston muodostaminen
Yhdistyneen kunnan valtuusto muodostetaan kuntalain 10 §:n ja kuntarakennelain 24
§:n mukaisesti. Kuntavaalit toimitetaan voimassa olevan vaalilain säätämänä ajankohtana.
Kunnanvaltuusto muodostetaan 1.1.2017 lukien kuntarakennelain 24 §:n 3 momentin
mukaisesti siten, että Juankosken ja Kuopion valtuustot yhdistyvät osittain yhdistyneeksi kunnanvaltuustoksi kuntavaalikauden loppuun kestäväksi toimikaudeksi.
Juankosken kaupungin valtuutetuista tulee yhdistyneeseen kunnanvaltuustoon neljäsosa (7 valtuutettua) siten, että yhdistyneeseen kunnanvaltuustoon tulevat valtuutetut
määräytyvät heille edellisissä kunnallisvaaleissa vaalilain (741/1998) 89 §:n mukaisesti annettujen vertauslukujen suuruuden mukaisessa järjestyksessä.
Yhdistyneeseen kunnanvaltuustoon tulevien valtuutettujen lisäksi myös varavaltuutetut määräytyvät heille edellisissä kuntavaaleissa annettujen vertauslukujen suuruuden
mukaisessa suhteessa.
Yhdistymishallitus päättää äänestysaluejaosta ja asettaa keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat kuntarakennelain 23 §:n 2 momentin mukaisesti.
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Taloudenhoidon yleiset periaatteet
6.1 Tavoitteet
Yhdistyneen kunnan taloudenpidossa on tavoitteena tasapainoinen kuntatalous.
Juankosken kaupunki ei ryhdy taloudellisesti poikkeaviin toimenpiteisiin ennen kuntien yhdistymistä. Juankosken kaupunki toteuttaa hyväksyttyä talouden tasapainottamisohjelmaa yhdistymiseen saakka. Yhdistymishallitus käsittelee tasapainottamisohjelman toteuttamisen. Yhdistymisen jälkeen talouden tasapainottaminen tapahtuu osana Kuopion kaupungin toimintaa.
Mikäli ennen yhdistymistä ilmenee pakottavaa tarvetta käyttö- tai investointimenojen
lisäykseen, kate on ensisijaisesti löydettävä Juankosken kaupungin oman talousarvion
sisältä. Mikäli se ei onnistu, ylitykset käsitellään yhdistymishallituksessa.
Vuosien 2015 ja 2016 talousarvioiden valmistelu tapahtuu kiinteässä yhteistyössä
Kuopion kaupungin talousarvion valmistelusta vastaavien kanssa. Yhdistymishallitus
käsittelee osaltaan Juankosken talousarviot ja niiden linjaukset suhteessa talouden tasapainottamisohjelman tavoitteisiin nähden. Tiiviillä yhteistyöllä voidaan mahdollisimman taloudellisesti kehittää kokonaisvaltaisesti ja talouden reunaehdot huomioivaa
palvelurakennetta. Juankosken alueen vuoden 2017 talousarvion valmistelu tapahtuu
osana Kuopion kaupungin talousarvioprosessia, johon Juankosken edustajat yhdessä
sovittavin osin osallistuvat.
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Kunnalliset maksut ja taksat yhdenmukaistuvat kuntajakolain 33 §:n mukaisesti yhdistymisen tullessa voimaan. Maksut ja taksat määritellään vuoden 2017 talousarviossa.
6.2 Omaisuus, velat ja velvoitteet
Juankosken kaupungin omaisuus sekä velat ja velvoitteet siirtyvät kuntarakennelain
36 §:n säännöksen mukaisesti Kuopion kaupungille.
6.3 Investointisuunnitelmien koordinointi ja yhdistymisavustuksen kohdentaminen
Vuosien 2015 ja 2016 talousarvioiden valmistelu yhteydessä tarkastellaan myös suunnittelukauden investoinnit. Kiinteällä yhteistyöllä osapuolet haluavat varmistaa, että
investoinneilla voidaan mahdollisimman taloudellisesti kehittää kokonaisvaltaisesti
toimivaa palvelurakennetta.
Kuntarakennelain 43 § mukaisesti jo päätetty ja mahdollisesti vuoden 2017 alussa yhdistyvät kunnat (Tuusniemi ja Juankoski) saavat yhdistymisavustusta 6 000 000 euroa.
Kuntarakennelain mukaisesti Maaningan kunnan yhdistyminen Kuopion kaupunkiin
vuoden 2015 alussa katsotaan tapahtuvaksi yhdistymisavustuksia määriteltäessä samana monikuntaliitoksena (Kuopio, Maaninka, Juankoski, Tuusniemi). Maaningan
yhdistymiseen on jo Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti osoitettu 4 000 000 €, joten Tuusniemen kunnan ja Juankosken kaupungin yhdistymiseen on osoitettavissa yhteensä vain 2 000 000 € yhdistymisavustusta.
Kuntarakennelain 43 § 3 mom. mukaan yhdistymisavustuksen lisäosaa maksetaan
kuntajaon muutoksessa, jossa on mukana 4 f §:ssa tarkoitetun talousperusteen täyttävä
kunta tai kuntia. Lisäosa on 150 euroa mainitun edellytyksen täyttävän kunnan asukasta kohden ja enintään miljoona euroa yhdistymistä kohden. Juankosken kaupunki täyttää kuntarakennelain 4 f §:n mukaiset määritteet. Lisäosan suuruus on nykyisen väestömäärän mukaisesti noin 750 000 euroa.
Juankosken kaupungin nykyiselle alueelle kohdennetaan yhdistymisavustuksesta ja
sen lisäosasta yhteensä 1 000 000 euroa.
Mikäli muita kuntia ei yhdistyisi samaan aikaan, kohdennettaisiin 2 000 000 € yhdistymisavustus sekä sen lisäosa 750 000 € Kuopion kaupungin ja Juankosken kaupungin
alueen palvelurakenteen kehittämiseen ja talouden vahvistamiseen siten, että Kuopion
kaupungin nykyiselle alueelle kohdennettaisiin yhdistymisavustuksesta ja sen lisäosasta 750 000 € ja loppuosa 2 000 000 € Juankosken kaupungin nykyiselle alueelle.
Yhdistymisavustusta voidaan kuntarakennelain 42 a §:n mukaisesti käyttää uuden
kunnan palvelujärjestelmän kehittämiseen ja tuottavuuden parantamiseen, kuntatalouden vahvistamiseen ja kuntien yhdistymisen välittömiin kustannuksiin.
Yhdistymisavustuksen kohdentamisen periaatteita ovat palveluiden tuottavuuden parantaminen, käyttökustannusten vähentäminen, kuntatalouden vahvistaminen ja välttämättömät tulevaisuudessa tarvittavat toimenpiteet palvelutarpeiden uudistamiseksi.
Ensisijaisia yhdistymisavustuksen kohdentamisen kohteita voivat olla:
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Lukio-opetuksen ja siihen liittyvien ICT-ratkaisujen kehittäminen
Yhdistyvän kaupungin talouden vahvistaminen
Lähidemokratian kautta tapahtuvaan palveluiden uudistaminen ja kehittäminen
yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa

Yhdistymisavustusten yksilöity kohdentaminen hyväksytään kummankin osapuolen
valtuustoissa vuoden 2016 talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Näin varmistetaan
mahdollisten suunnittelutarpeiden toteuttaminen vuoden 2016 aikana ennen vuoden
2017 alusta tapahtuvaan yhdistymistä.
Molemmat osapuolet tulevat edistämään toimenpiteitä, joilla valtion osalta vahvistettaisiin yhdistymisen taloudellisten kannustimien paranemista nykyisestä tilanteesta.
Muut myöhemmin ilmenevät kehittämistarpeet Juankosken kaupungin alueella arvioidaan ja toteutetaan normaalijärjestyksessä osana yhdistyneen kaupungin investointiohjelmaa, eikä tässä mainituilla investointihankkeilla ole niihin nähden poissulkevaa tai
etuoikeuttavaa vaikutusta.
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Yhdistyvien kuntien palvelujärjestelmien yhteensovittaminen
Yhdistyvien kuntien palvelujärjestelmien yhteensovittaminen ja palveluiden järjestäminen yhdistyneessä kunnassa tapahtuu sopimuksen liitteenä olevassa yhdistymisselvityksessä esitetyllä tavalla.
Laajentuvan Kuopion kaupungin tavoitteena on tuottaa tai järjestää alueelleen kilpailukykyiset, kustannustehokkaat ja tarpeita vastaavat palvelut, hyvät elinkeinoelämän
toimintaedellytykset sekä asuinympäristö. Yhdistyvät kunnat korostavat alueen monimuotoisuuden hyödyntämistä ja palveluiden tuottamista asiakaslähtöisesti. Kuntien
yhdistymisen avulla pyritään hyödyntämään niitä toimintamalleja, joista osapuolilla on
hyviä kokemuksia koko yhdistyneen kaupungin palveluiden kehittämiseksi.
Tehdyistä selvityksistä korostetaan erityisesti seuraavaa:
Perusturvan ja terveydenhuollon palveluiden osalta Kuopion ja Juankosken kaupungit
yhdessä vaikuttavat siihen, että tulevan sosiaali- ja terveyspalveluiden kansallisen uudistuksen jälkeenkin Juankosken terveyskeskuksen toimintaa voidaan jatkaa nykyisen
toiminnan pohjalta ja Iivolan palvelukeskus säilyy. Perusturvan palveluita pyritään
tuottamaan asiakaskysyntää vastaavasti lähipalveluina.
Kasvun ja oppimisen palveluissa turvataan päivähoidon ja perusopetuksen lähipalvelut
Kuopion kaupungin voimassa olevien periaatteiden mukaisesti. Kasvun ja oppimisen
tuen palvelut tuotetaan palveluverkoston osana pääosin lähipalveluina.
Lukio-opetuksen lähtökohtana on lukiopalveluiden säilyttäminen koillisen Kuopion
alueella. Lukio-opetusta tarjotaan ja tarjonnan periaatteet linjataan Juankoskella osana
koko koillisen Kuopion aluetta huomioiden nykyinen palveluverkosto ja hyödyntäen
uutta opetusteknologiaa erityisesti sähköisiä oppimisympäristöjä ja verkko-opetusta
kehittämällä. Päätöksissä huomioidaan valtion lukiotoimea koskevat linjaukset, kuntatalouden tilanne sekä opiskelijamäärien kehitys.
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Nuorisotoimen palvelut jatkavat lähipalveluna nuorisotalo Walimossa.
Osapuolten yhteisenä tahtona on myötävaikuttaa Juankosken alueen kulttuurin, kansalaistoiminnan ja vapaa-ajanaktiviteettien säilymiseen ja kehittymiseen.
Kansalaisopistotoiminta ja kirjastopalvelut säilyvät lähipalveluina.
Kaupunkiympäristön palvelualueen palveluiden saatavuus turvataan sähköisillä palveluita hyödyntäen ja tarvetta vastaavina lähipalveluina osana palvelupisteen toimintaa.
Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito pyritään hoitamaan nykyisen tasoisena.
Elinkeinoelämän toimintaedellytykset turvataan koko laajentuvan kaupungin alueella.
Yritysasiamiehen palveluja tarjotaan lähipalveluna.
Juankosken alue tulee osaksi Kuopion kaupungin markkinointi- ja edunvalvontatoimenpiteitä. Niissä huomioidaan Juankosken alueen erityispiirteet.
Juankosken nykyisen kaupungin keskustaajamaan muodostetaan yhteispalvelupiste,
josta on saatavissa useimmin alueen asukkaiden tarvitsemia palveluita. Yksityiskohtainen palvelupisteen toimintamalli ja palveluiden määrittäminen tehdään yhdistymishallituksessa huhtikuun 2016 loppuun mennessä. Palvelupisteeseen pyritään saamaan
myös valtionhallinnon palveluita.
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Lähidemokratiatoteuttaminen
Sopimusosapuolet pitävät tärkeänä lähidemokratian vahvistamista erityisesti Kuopioon liittyvillä alueilla, joiden toiminta voi toimia pilottina myöhemmin muillekin alueille laajentuvalle toiminnalle. Lähidemokratiamallin luomiseksi Kuopion kaupunki
asettaa erillisen valmisteluryhmän, johon se kutsuu edustajat niin Juankosken kaupungin alueelta kuin Kuopioon liittyneiden muidenkin kaupunkien ja kuntien alueilta.
Juankosken alueen erityispiirteet otetaan huomioon toimintamallin kehittämisessä.
Kuopio–mallin kehittäminen lähidemokratian vahvistamiseksi tulee valmistua viimeistään huhtikuun 2016 loppuun mennessä. Toimintamallin valmistelua tullaan osaltaan ohjaamaan yhdistymishallituksen toimesta, jonka tulee se käsitellä ennen sen
viemistä valtuustojen päätettäväksi. Vuoden 2017 alusta käyttöön tuleva lähidemokratiaa edistävän Kuopio–malli tulee hyväksyä osapuolten valtuustoissa kesäkuun 2016
loppuun mennessä.
Osapuolet korostavat Kuopion lähidemokratiamallissa joustavuutta, pitkäjänteistä sitoutuneisuutta sen toimintaa ja paikallislähtöisyyttä. Toiminnassa pyritään mahdollisimman vähäiseen ja keveään byrokratiaan. Tavoitteena on tavoitteisiin ja toimintaan
tarvittavan taloudellisen resurssin ja päätösvallan siirtäminen sille alueelliselle lähidemokratiaa toteuttavalle toimintaelimelle, joka yhteistyössä määritetään. Toimintamallin valmistelussa huomioidaan kuntalain uudistuksen tuomat mahdollisuudet, mikäli se katsotaan yhdessä tarpeelliseksi. Kuopio–mallin mukaiseen lähidemokratian
toimintamalliin ei tulla sisällyttämään perusturvan ja terveydenhuollon lain mukaisia
peruspalveluita eikä kouluverkostotarkastelua.
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Henkilöstön siirtymisen periaatteet
Kuntarakennelain 29 §:n 1 momentin mukaan kuntajaon muutos, joka johtaa henkilöstön työnantajan vaihtumiseen, katsotaan liikkeenluovutukseksi.
Juankosken kaupungin vakinainen henkilöstö siirtyy Kuopion kaupungin tai sen konserniyhteisöjen palvelukseen heille soveltuviin tehtäviin kuntajakolain mukaisella tavalla liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti. Vakinaisen henkilöstön palvelussuhteet turvataan viideksi (5) vuodeksi 1.1.2017 lukien. Palvelussuhdeturva koskee
sekä Juankosken että Kuopion kaupungin palveluksessa olevaa vakituista henkilöstöä.
Siirtyvän henkilöstön yksityiskohtainen palvelussuhdejärjestely- ja sijoitussuunnitelma
valmistellaan 30.4.2016 mennessä. Kuopion kaupunginhallitus vahvistaa suunnitelman
kesäkuun 2016 loppuun mennessä.
Kuntarakennelain mukaan henkilö siirretään Kuopion kaupungin palvelukseen entisin
palvelussuhde-ehdoin. Tästä voidaan poiketa, jos asianomaisen kanssa toisin sovitaan.
Juankosken kaupungin yksipuolisiin päätöksiin perustuvat henkilöstöpalvelut, työaikajärjestelyt, työpaikkaruokailu, työterveydenhuolto ja muut vastaavat järjestelyt eivät
siirry, vaan niistä päättää Kuopion kaupunki.
Kun yhdistymisen johdosta Juankosken kaupunki lakkaa olemasta itsenäisenä oikeushenkilönä, samalla Juankosken kaupungin nykyiset virat lakkaavat automaattisesti.
Kuopion kaupunki perustaa siirtyviä viranhaltijoita varten toiminnan kannalta tarpeelliset virat, joissa käytetään julkista valtaa. Henkilöiden siirtäminen virkasuhteeseen ei
sisällä varsinaista nimitysharkintaa eikä kyseessä ole virkavaali, vaan viranhaltijoiden
siirtyminen rinnastetaan liikkeenluovutukseksi kuntarakennelain 29 §:n mukaisesti entisin palvelussuhde-ehdoin.
Mikäli nykyisessä virassa ei käytetä julkista valtaa, kyseinen viranhaltija siirretään
vastaavaan työsopimussuhteiseen tehtävään entisin palvelussuhde-ehdoin.
Määräaikainen henkilöstö siirtyy Kuopion kaupungin palvelukseen siksi määräajaksi,
mikä on ollut voimassa Juankosken kaupunkiin yhdistymishetkellä. Määräaikainen
henkilöstö säilyttää ne palvelussuhteen ehdot, jotka ovat olleet voimassa siirtohetkellä,
määräaikaisen työsuhteen päättymiseen saakka. Tämän yhdistymissopimuksen hyväksymisen jälkeen Juankosken kaupungissa solmittavat määräaikaiset palvelussuhteet tulee määrittää päättymään yhdistymisen voimaantuloon.
Juankosken kaupunki ja Kuopion kaupunki neuvottelevat keskenään ennen yhdistymisen ajankohtaa tapahtuvista sitovista henkilöratkaisuista, jotka olisivat voimassa yhdistymisen voimaantulon jälkeen ja joilla on vaikutusta yhdistymisen jälkeisten toimintojen organisointiin ja toteutukseen. Juankosken kaupunki ei voi täyttää vakinaisesti virkoja tai toimia ilman Kuopion kaupungin yhdistymishetken jälkeen kyseisen nimitysoikeuden omaavan toimijan siihen antamaa suostumusta.
Siirtyvän henkilöstön palkat, palkkarakenne ja palvelussuhteen ehdot yhdenmukaistetaan Kuopion kaupungin palkkausjärjestelmien ja palkkarakenteen mukaisiksi yhdistymissopimuksen voimassaoloaikana. Siirtymäkaudesta ja palvelussuhteiden yhden-
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mukaistamisesta neuvotellaan ao. henkilöstöjärjestöjen kanssa. Kenenkään palkkaedut
eivät yhdenmukaistamisen johdosta huonone.
Yhdistymisen valmisteluun liittyvästä työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta vastaavat molemmat kunnat oman henkilöstönsä osalta. Sen lisäksi Juankosken kaupungin henkilöstölle järjestetään tiedotustilaisuuksia tarpeen mukaan.
Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta ja työsuojeluyhteistoiminta järjestetään Kuopion kaupungin periaatteiden mukaisesti. Siirtyvän henkilöstön vaikutukset
yhteistoimintajärjestelmiin sekä pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen lukumääriin, toimialueisiin ja ajankäyttöön neuvotellaan ao. henkilöstöjärjestöjen kanssa
viimeistään vuoden 2016 aikana.
Osapuolet toteavat, että vaikka suurimmalla osalla henkilöstöä tehtävät säilyvät entisellään, on yhdistymisen kautta mahdollista toteuttaa henkilöstön sisäistä liikkuvuutta
toiminnallisista lähtökohdista käsin. Tätä mahdollisuutta tuetaan kokonaisvaltaisella
henkilöstösuunnittelulla ja koulutuksella. Kaikessa toiminnassa pyritään kannustavuuteen ja henkilöstöä motivoivaan työtehtävien kehittämiseen ja uudistamiseen. Sisäisesti haettavana olevia työpaikkoja voidaan hakea yhteneväisesti sen jälkeen, kun valtuustojen tekemä yhdistymispäätös on saanut lainvoiman.
Edellä sovittuja henkilöstön asemaa koskevia periaatteita sovelletaan myös Kuopion
kaupungin konserniyhteisöjen palvelukseen siirtyvään henkilöstöön.
Juankosken kaupungin alueelle Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Kyster -liikelaitoksen
palveluita tuottavan henkilöstön osalta todetaan seuraavaa:
Juankosken kaupungin alueelle tuotetaan tehtyjen selvitysten mukaisia palveluita. Palveluiden tuottamistapa ja tuottamiseen tarvittava henkilöstö määritellään yhteistyössä
Juankosken kaupungin ja Kuopion kaupungin toimesta. Nykyisin Kysterin alaisuudessa työskentelevän Juankosken kaupungin alueelle palveluita tuottavan henkilöstön
osalta Juankosken kaupunki ja Kuopion kaupunki sitoutuvat yhdessä aloittamaan neuvottelut kyseisten henkilöiden siirtymisestä laajentuvan kaupungin palvelukseen. Henkilöstön siirtyminen Kuopion kaupungin palvelukseen tapahtuu liikkeenluovutuksen
periaatteiden mukaisesti 1.1.2017.

10 Kunnanjohtajien asema
Yhdistyneen kunnan johtajana toimii Kuopion kaupunginjohtaja. Kuntarakennelain 30
§:n mukaisesti Juankosken kaupunginjohtaja siirtyy Kuopion kaupungin palvelukseen.
Johtavassa asemassa olevan viran yksityiskohtainen painottuminen määritellään vuoden 2016 kesäkuun loppuun mennessä.
11 Sopimuksen voimassaolo ja muuttaminen
Tätä sopimusta on noudatettava siitä alkaen, kun yhdistyvien kuntien valtuustot ovat
sen hyväksyneet ja siihen saakka, kun yhdistymisen voimaantulosta on kulunut kolme
(3) vuotta.
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Tätä sopimusta voidaan muuttaa kuntarakennelain 9 §:n mukaisesti yhdistyvien kuntien valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä kuntien yhdistymisen voimaantulon saakka,
jos olosuhteet muuttuvat niin, että jonkin sopimusmääräyksen noudattaminen olisi ilmeisen epätarkoituksenmukaista.

LIITE

Palveluiden järjestämissuunnitelmat ja niiden yhteenveto
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