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https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Selitys voidaan toimittaa myös sähköpostin 
liitetiedostona osoitteeseen korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi tai valtioneuvoston suojatun 
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Korkeimmalle hallinto-oikeudelle

VALITUSLUPAHAKEMUS JA VALITUS
Valitusluvan hakijat Haminan kaupunkiPL 70, 49401 Hamina

Kotkan kaupunkiPL 205, 48101 Kotka
Pyhtéén kuntaSiltakyléntie 175, 49220 Siltakylé
Virolahden kuntaPL 14. 49901 Virolahti

Prosessiosoite Kotkan kaupunkiPL 205, 48101 Kotkakirjaamo@kotka.fi
Valituksenalainen péfitfis

lté-Suomen hallinto-oikeuden péétés 17.11.2020 nro 20/0626/2Valituslupahakemuksen ja valituksen mééréaika pééttyy 17.12.2020.
Valituslupahakemus

Hakijat pyytévét kunnioittaen, etté Korkein hallinto-oikeus myént'a'é hakijoilleoikeudenkéynnisté hallintoasioissa annetun Iain 111 §:n mukaisen valitusluvan lté-Suomenhallinto-oikeuden péétékseen 17.11.2020 nro 20/0626/2 sillé perusteella, etté lainsoveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa ja oikeuskéyténnényhtenéisyyden vuoksi on térkeété saattaa asia korkeimman hallinto-oikeudenratkaistavaksi; etté asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi onerityisté aihetta asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi ja etté valitusluvanmy6ntémiseen on muu painava syy.
Valituslupahakemuksen perusteet
Asian tausta lyhyesti

lté-Suomen hallinto-oikeuden valituksenalainen péétés koskee hakijoiden vireillesaattamaa hallintoriita-asiaa, jossa keskeisené kysymyksené oli Kymenlaakson sosiaali- jaterveyspalvelujen kuntayhtymén (Kymsote) perussopimuksen éénivaltaséénnbsten tulkinta.



Kymenlaakson sairaanhoito— ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymé Carealle, jonka toimintapééttyi 31.12.2018, kuuluivat Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueenerikoissairaanhoitolain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisettehtévét. Carean kuntayhtymén jésenié olivat Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueenkunnat
Vuoden 2019 alusta Carean kuntayhtymén tehtévékenttéé laajennettiin jésenkuntientoimesta siten, etté kuntayhtymélle siirrettiin jérjestémisvastuu mybs jésenkuntiensa Iaajaavéestépohjaa edellyttévisté palveluista kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun Iain(169/2007) mukaisesti. Sillé perusteella Kymsotelle (ent. Carea) siirrettiin jésenkuntiensalakisééteiset sosiaali- ja terveydenhuollon tehtévét.
Carean perussopimusta muutettiin kuntien valtuustojen p'a'étéksillé mm. siten, ett'a' Careannimi muuttui Kymsoteksi ja Carean ylimp'a‘né toimielimené ollut yhtymékokous muutettiinlaajentuneessa kuntayhtyméssé yhtxmévaltuustoksi. Liséksi yhtymévaltuuston'a‘énivaltaséénnéksié t'aismennettiin. Aénivaltaséénnbsten tarkistamisen léhtbkohtana oli se,etté jatkossakin noudatetaan Carean yhtymékokouksessa noudatettuja éénivaltasuhteita.Némé éénivaltasuhteet rajoittivat suurimman jésenkunnan éénivallan yhtymékokouksessa50 %:iin kaikista éénisté. Myéhemmin on selvinnyt, etté muutetun perussopimuksenyhtymévaltuuston éénivaltaséénnéksié voidaan tulkita sanamuodon mukaisesti siten, ettéyksi kuntayhtym'a'n jésenkunta kéiyttéé yhtymévaltuuston kokouksessa yIi puoltayhtymévaltuuston ééniméérésté, vaikka se ei ollut jésenkuntien tarkoituksenaperussopimuksen muutosta tehtéessé.

Lain soveltamisen kannalta muut samanlaiset tapaukset ja oikeuskfiytfinnén yhtenfiisyysedellyttéivfit valitusluvan my6nt5mist§
Perustuslakivaliokunnan vakiintunut kéyténtfi kunnallisen itsehallinnon perustuslainsuojanturvaamisessa on edellyttényt, etté pakollisia kuntayhtymié koskevissalainséédéntéhankkeissa noudatetaan tiukasti perustuslakivaliokunnan jo vuosia voimassaolleita linjauksia mm. yhteistoimintatehtévien ylikunnallisesta luonteesta,hallintojérjestelmén kansanvaItaisuusperiaatteesta seké periaatteesta, ettei noudatettavapéétéksentekojérjestelmé anna yksittéiselle kunnalle yksipuolisen méérfiémisvallanmahdollistamaa asemaa.
Kymsoten 1.1.2019 voimaan tullut uudistettu perussopimus mahdollistaa Kouvolankaupungilla yksipuolisen mééréémisvallan kuntayhtymén yhtymévaltuustossa. Valitusluvanhakijat pitévét térkeéné, etté korkein hallinto-oikeus ratkaisee kysymyksen, onko edellémainittu yksipuolinen m'a'a'réémisvalta perustuslain 121 §:ssé turvatun kunnallisenitsehallinnon mukainen ottaen huomioon, ett'a' kunnallinen itsehallinto vakiintuneidentulkintaperiaatteiden mukaan merkitsee kuntalaisille kuuluvaa oikeutta pééttéé kuntansahallinnosta ja taloudesta. Perussopimuksen 7 §:n 1 ja 3 momentin sanamuodon mukainentulkinta ei k'a'sityksemme mukaan tue muiden Kymsoten jésenkuntien perustuslainmukaista oikeutta pééttéé oman kuntansa hallinnosta ja taloudesta.
lté-Suomen hallinto—oikeus on valituksenalaisessa péétéksesséén todennut. etté Kouvolankaupungilla on Kymsotessa kirjanpitolain 1 §:n 5 momentin mukainen méérfiysvalta ja ettékuntayhtymé kuuluu kuntalain 6 §:n mukaisesti Kouvolan kaupungin konsemiin.
Korkein hallinto-oikeus on vuosikirjaratkaisuissaan KHO 2016:88. 2014:144 ja 2014:195seké péétbksesséén 5758/2019 sivunnut yllé mainittua problematiikkaa ns.pakkokuntayhtymié ja Iakisééteisté yhteistoimintaa koskien seké viitannut néidenpéétéstensé perusteluissa perustuslakivaliokunnan vakiintuneeseen tulkintaan perustuslain121 §:n kunnallisen itsehallinnon reunaehdoista. Liséksi perustuslakivaliokunta onjohdonmukaisesti lainséédéntbhankkeita késitellesséén tuonut esiin vakiintuneen kantansakunnallisen itsehallinnon siséltéén. Némé perustuslakivaliokunnan linjaukset eivétkésityksemme mukaan ole muuttuneet.



Perustuslakivaliokunnan Iinjauksiin perustuen oikeuskéyténnésté ei léydy selkeéévastausta kysymykseen, miten valiokunnan johdonmukainen tulkinta vaikuttaa osinvapaaehtoisen, osin pakollisen kuntayhtymén perussopimuksen éénivaltasuhteisiin.Mahdollistaako kuntalain 56 §:n 1 momentin 3-kohdan séénnés perussopimuksensiséllésté sen, etté kuntayhtymén jésenkunnat voivat vapaasti sopia kuntayhtyményhtymévaltuuston éénivallan perusteista mybs ns. pakkokuntayhtymien tai osinvapaaehtoisten osin pakkokuntayhtymien osalta. Vai rajoittavatko perustusIakivaliokunnanlinjaukset kunnallisesta itsehallinnosta télté osin kuntien sopimisvapautta?
Téssé on huomioitava mybs kunta-ja paIvelurakenneuudistuksesta (169/2007) annetunlain séénnékset, jonka 6 §:n mukaan Iaajaa véestbpohjaa edeilyttévét palvelut‘onsiirrett'a'vz‘a' kunnalta erikoissairaanhoitolain 7 §:ssé Iueteltuun kuntayhtyméén. Aénivallastakuntayhtyméssé on voimassa, mité erikoissairaanhoitolain 17 §:ssé séédetéén, jolleivatkunnat toisin sovi. Kun tiedetéén, ett'a' erikoissairaanhoitolain 17 § siséltéé tiukanéénileikkurin, johtaako mybs témén lainséénnéksen soveltaminen ottaen huomioonkuntalain 56 §:n séénnékset, siihen, etté kuntayhtymissé voidaan sivuuttaaéénivaltasuhteista sovittaessa perustuslakivaliokunnan kunnallista itsehallintoa koskevatlinjaukset vai sitovatko némé linjaukset tosiasiallisesti kuntien sopimista.
Kymsoteen on siirtynyt merkittévé osa jésenkuntien taloudellista péétbsvaltaa. EsimerkiksiKotkan kaupungin maksuosuus Kymsoteen on vuosittain noin 214 milj. euroa. Sen liséksijésenkunnat vastaavat kuntayhtymén alijéémien kattamisesta. Nykyisen perussopimuksensanamuodon mukaisen tulkinnan mukaan Kouvolan kaupungilla on yksinomainenmééréysvalta siihen, miten tuo Kotkan kaupungin maksuosuus Kymsotessa kéytetéén.Vastaava tilanne on muiden Kymsoten jésenkuntien kohdalla.
Perustuslain 107 §:n mukaan, jos asetuksen tai muun lakia alemman asteisen séédbksenséénnés on ristiriidassa perustuslain tai muun Iain kanssa, sité ei saa soveltaatuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa. Koska valitusluvan hakijakuntien késityksenmukaan Kymsoten perussopimuksen éénivaltaséénnésten sananmukainen tulkinta johtaaristiriitaan perustuslain kanssa. kyseisten mééréysten tulkinnassa pitéisi ottaa huomioonkunnallisen itsehaliinnon perustuslaista johdetut linjaukset mukaan lukien se, etteiyhdellék'a'én kuntayhtymén jésenkunnalla ole yksinomaista mééréémisvaltaa kuntayhtyménylimméssé toimielimessé.
Téhén problematiikkaan Iiittyvét lainoppineiden Iausunnot ovat epévarmoja, koska selkeééoikeuskéyténtbé ei ole. Témén vuoksi valitusluvan hakijakunnat katsovat. etté Iainsoveltamisen kannalta ja oikeuskéyténnbn yhtenéiisyyden vuoksi. on tarpeellista saadakorkeimman hallinto-oikeuden linjaus asiaan.

Asiassa tapahtunut ilmeinen virhe edellyttéiéi valitusluvan my6ntéimist§
Hallinto-oikeus viittaa péétéksensé perusteluissa vuosikirjatapaukseen KHO 20162188.Kyseinen péétés ei késittele milléén lailla kuntayhtymien péétéksentekoa eiké edes sivuatéssé késillé olevassa hallintoriita-asiassa esiin tulleita kysymyksié. Kyseisessé KHO:nvuosikirjapéétbksessé késitellééin yksityishenkilén henkilbkohtaista verotusta ja siihenIiittyvié kysymyksié. Virheellinen KHO:n vuosikirjaratkaisu hallinto-oikeuden péétéksenperusteluissa ei anna selkeéé kuvaa, mitéi hallinto-oikeus perusteluillaan on halunnut tuodaesun.
Hallinto-oikeus perustelee péétéstéén myés kuntalain kuntayhtymié koskevillaséénnéksillé, jotka hallinto—oikeuden mukaan mahdollistavat vapaan sopimisenkuntayhtymén ylimmén toimielimen 'a‘énivallan perusteista. Hallinto-oikeus ei ole kiinnitténythuomiota siihen, etté suuri osa Kymsoten vastuulla olevista tehtévisté perustuuerikoissairaanhoitolakiin ja kehitysvammaisten erityishuollosta annettuun lakiin eiké



suinkaan vapaaehtoisiin kuntayhtymélle siirrettyihin tehtéviin. Késityksemme mukaanhallinto-oikeus on péétéksesséién Iéhtenyt siité virheellisesté perusteesta, etté Kymsoteolisi ns. vapaaehtoinen kuntayhtymé eiké miss'a‘én muodoin Iakisé'a‘teinen ns.pakkokuntayhtymé. Valitusluvan hakijakuntien késityksen mukaan témé ilmeinen virhe onjohtanut siihen, ettei hallinto-oikeus ole syvéillisesti punninnut asiaa eiké ole perustellutpéétéstéén perustuslakivaliokunnan kunnallista itsehallintoa koskeville Iinjauksille taikorkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuihin.
Valitusluvan hakijakuntien késityksen mukaan témé ilmeinen virhe on vaikuttanut hallinto-oikeuden péétéksen johtopéétéksiin ja ratkaisun siséiltébn ja senkin takia asia olisi syytékésitellé uudelleen.

Muu painava syy edellyttfifi valitusluvan myéntéimistii
Asialla on valittajakunnille erittéin suuri merkitys. Kunnat ovat siirt'a'neet koko sosiaali- jaterveydenhuollon jérjestémisvastuunsa Kymsotelle. Yhdessé erikoissairaanhoidon jakehitysvammahuollon kanssa némé muodostavat erittéin merkittévén kuntien yhteisentaloudellisen kokonaisuuden. jossa mééria'émisvaltaa kéyttfié yksin Kouvolan kaupunki.
Valitusluvan hakijoiden mukaan tilanne ei ole Iainmukainen eiké vastaa perussopimustakoskevissa kuntien vélisissé neuvotteluissa esillé ollutta yhteisté tahtotilaa. Valitusluvanhakijoilla ei ole mahdollisuutta saada Kymsoten perussopimusta muutettua omillapéétbksilléén. Méér'a'émisvaltaa kéyttévé Kouvolan kaupunki e_i_ ole halukasperussopimuksen muuttamiseen éénivaltaséénnésten osalta. Aénivaltaséénnéksiékoskeva virhe on havaittu vasta perussopimuksen tultua hyvéksytyksi eri kuntienvaltuustoissa.
Valitus|uvan hakijoilla ei ole oikeutta erota kuntayhtymésté silté osin kuin kyse onpakkokuntayhtymésté. Valitusluvan hakijoilla on myés velvoite kuulua kunta- japalvelurakenneuudistuksesta annetun Iain (169/2007) 6 §:n mukaiseen kuntayhtyméénturvatakseen laajaa véestépohjaa edeIlyttévét palvelunsa. Kéyténnén syistéi Kymsotenjésenkunnan on vaikeaa Iiittyé jonkin toisen erikoissairaanhoitopiirin alueenkuntayhtyméén. Mikéli kunta eroaisi Kymsotesta, valtioneuvosto voisi pakottaa kunnantakaisin yhteistoimintaan. Téménkaltaista tilannetta KHO on késitellyt péétéksesséén KHO2014:144, jossa valtioneuvoston péétés yhteistoimintaan mééréémisesté on kumottu.koska mééréyksen perusteella toiselle kunnalle saattoi syntyé mééréémisvalta kuntienyhteistoiminnassa.
Perussopimuksen neuvotteluprosessissa on vahvistettu tahtotila, etté aiemmat Careanyhtymékokouksessa noudatetut éénivaltasuhteet séilyvét myés Kymsotessa. Niidenmuuttamisesta ei kéyty Kymsoten perussopimuksen valmistelun yhteydesséneuvotteluja eiké valitusluvan hakijoina olevilla jésenkunnilla ole ollut tarkoitus muuttaalaajenevan kuntayhtymén éénivaltasuhteita.
Témén perusteella valitusluvan hakijat katsovat, etté perussopimuksen sanamuodonmukainen tulkinta 7 § :n 1 ja 3 momenttien osalta ei vastaa neuvotteluissa sovittua.Valitusluvan hakijat katsovat, etté myés télté pohjalta valitusluvan myéntémiselle onpainava syy.



Korkeimmalle hallinto-oikeudelle

VALITUS
Valittajat
Prosessiosoite

Vastapuolet

Asianosainen

kuten valituslupahakemuksessa
Kotkan kaupunkiPL 205. 48101 Kotkakirjaamo(at)kotka.fi
Kouvolan kaupunkiPL 85. 45101 Kouvola
Miehikkél‘a‘n kuntaKeskustie 4 A, 49700 Miehikkélé

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymé (Kymsote)Kotkantie 41, 48210 Kotka
Valituksenalainen piiéités
Vaatimukset

Vaatimuksen perusteet

lté-Suomen hallinto—oikeuden péétés 17.11.2020 nro 20/0626/2
Valittajat vaativat kunnioittaen. etté Korkein hallinto-oikeus kumoaa lté-Suomen hallinto-oikeuden péétéksen lainvastaisena ja
vahvistaa, etté Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymén(Kymsote) perussopimuksen 7 §:n 1 ja 3 momenttia on sanamuodonmukaisesta tulkinnasta poiketen tulkittava siten, etté milléén yksittéiselléKymsoten jésenkunnalla ei ole mééréémisvaltaa yhtymévaltuustonpéétéksenteossa.
Hakijat pyytévét Iiséksi, etté Kouvolan kaupunki velvoitetaan korvaamaanhakijoiden oikeudenkéyntikulut Ité-Suomen hallinto-oikeudessa 3200 eurollaIaillisine viivéstyskorkoineen siité lukien, kun kuukausi on kulunut hallinto-oikeuden ratkaisun saatavilla olosta seké liséksi Kouvolan kaupunkivelvoitetaan korvaamaan hakijoiden oikeudenkéyntikulut korkeimmassahallinto-oikeudessa Iaillisine viivéstyskorkoineen siité lukien, kun kuukausi onkulunut korkeimman hallinto-oikeuden antamasta péétbksesté. Téhénastisetoikeudenkéyntikulut ovat 3000 euroa.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymfi (Kymsote)
Kymenlaakson sosiaali— ja terveyspalvelujen kuntayhtymé Kymsote on aloittanuttoimintansa 1.1.2019. Tuolloin kuntayhtymélle siirrettiin Kymenlaakson kuntien sosiaali-jaterveydenhuollon jérjestémisvastuuseen liittyvét tehtévét.
Vuoden 2009 loppuun saakka Carean kuntayhtymé toimi pelkéstéénerikoissairaanhoidosta vastaavana sairaanhoitopalvelujen kuntayhtyméné (Kymenlaaksonsairaanhoitopiirin kuntayhtymé).
1.1.2010 alkaen kuntayhtyméi ryhtyi hoitamaan myés kehitysvammaisten erityishuoIIOn



palveluja (Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymé) Tuolloinkuntayhtyméén siirrettiin liikkeenluovutuksena Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtyméntoiminnot, henkilésté, varat ja velat ym. sitoumukset ja sopimukset. Vuoden 2018 loppuunsaakka kuntayhtyméi vastasi siis pelkéstéén jésenkuntiensa erikoissairaanhoitopalveluistaseké kehitysvammahuollon erityishuollon palveluista.
Vuonna 2017-2018 Carean jésenkuntien vélillé kéytiin neuvottelut kuntayhtyménIaajentamisesta vastaamaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun Iain(169/2007) 6 §:n mukaisista Iaajaa véestépohjaa edellyttévien palvelujen jérjestémisesté.Laajaa véestépohjaa edellyttév'a't toiminnot tuli siirtéé erikoissairaanhoitolain 7 §:ssélueteltuun kuntayhtyméén.
Carean perussopimuksen muutokset on tehtyjésenkuntien kanssa neuvotellen.Kuntayhtymén yIin toimielin 2018 loppuun saakka oli yhtymékokous. Perussopimuksenmuutoksen jélkeen kuntayhtym'a'n ylin péétéksentekoelin oli yhtymévaltuusto, jonkaéiénivallan perusteista téssé hallintoriita-asiassa on kysymys.
Kymsote aloitti toimintansa 1.1.2019, jolloin Carean jésenkuntien sosiaali- jaterveydenhuollon toiminnot, irtain omaisuus ja henkiléstb siirtyivét Iiiketoimintasiirrollakuntayhtymélle. Kymsoten uusi perussopimus tuli voimaan 1.1.2019 alkaen.Perussopimuksen muuttamista koskevat kuntien valtuustojen péétékset ovat lainvoimaisia.Perussopimuksen 7 §:n mahdollista perustuslain vastaisuutta ei sopimuksen valmistelu- japéétésprosessissa havaittu.

Kymsoten perussopimuksen valmisteluprosessi

12.12.2017

16.1.2018

Kymsoten perussopimusta valmisteltiin j'a'senkuntien johtavien luottamushenkilfiidenkeskinéisessé ohjausryhméssé. Valmistelijaviranhaltijoina oli ké-iytetty Careanviranhaltijoita.
Valmisteluprosessi oli ajallisesti ja asiallisesti seuraava:

Poliittinen ohjausryhméi (Kuntayhtymén ohjausryhmé) kévi Iéhetekeskustelunuuden kuntayhtymén perussopimuksesta virkavalmistelua varten.Léihetekeskustelun pohjalta ei ole kirjattu mitéén yksittéisié kannanottojaperussopimuksen siséltéén.
Poliittinen ohjausryhmé késitteli ensimméisté kertaa luonnosta kuntayhtyménperussopimuksen muutoksiksi. Perussopimuksen pohjana toimi Careanvoimassa ollut perussopimus. Perussopimuksen muutosluonnostavalmisteltaessa valmistelijoina toimineet Carean kuntayhtymén viranhaltijatolivat tutustuneet mm. Eksoten, Essoten. Siun Soten ja Soitenperussopimuksiin seké Kuntaliiton malliperussopimukseen. Perussopimuksenmuutosluonnokseen tehdyt suurimmat muutokset késittelivét kuntayhtyméntoimialaa. yhtymévaltuustoa ja sen j‘a‘senmééréé. hallituksen yksiléjaostoa,kuntajohtajien neuvottelukunnan perustamista omistajaohjaukseen sekémééréyksié henkiléstén elékevastuista.
Muutosluonnoksessa ehdotettiin, etté yhtymékokous muutetaanyhtymévaltuustoksi ja sen jésenméér'a‘é ehdotettiin liséttévéksi, koskakuntayhtymén toimiala Iaajeni aikaisemmasta sosiaalitybhén japerusterveydenhuoltoon. Luonnoksessa ehdotettiin yhtymévaltuustonjésenten Iukumééréksi 26 (yhtymékokousedustajia oli ollut 13) ééniméérénkunnittain séilyessé ennallaan. Aénimééristé oli tehty erillinenvertailulaskelma ohjausryhmén valmistelupéétéksen pohjaksi.



13.2.2018
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13.3.2018
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Vertailulaskelmassa Carean perussopimuksen mukaiset kuntienéénivaltasuhteet oli laskettu vertailukuntayhtymien perussopimustenmukaisesti. Vertailusta ilmenee, etté misséén vertailumallissa Carean (nyk.Kymsote) yksittéisen jésenkunnan éénimééré ei nouse yli 50 %:iin kuntienkokonaisééniméérésté. Poliittisen ohjausryhmén kokouksessa ei tuolloin eikémyéhemminkéén késitelty mallia. jossa yksittéisellé kunnalla olisi enemmistbéénisté.
Ohjausryhmé péétyi jatkamaan perussopimuksen muutoksen valmisteluahuomioiden keskustelussa esiin nousseet nékékohdat kuten pienten kuntienpuhe- ja lésnéolo—oikeuden toteutuminen kuntayhtymén hallituksenkokouksissa.
Muistioon ei ole kirjattu mitéén lausumaa siité. etté kuntayhtyménéénivaltaséénnéksié tai éénivaltasuhteita tultaisiin muuttamaan Careantoiminnan aikaisista éénivaltasuhteista. Kuntayhtymén projektijohtaja oliperussopimuksen muutosluonnosta esitellessééin nimenomaan todennut, ettékuntayhtymén éénivaltasuhteet oli tarkoitus pitéé ennallaan. Témé on jéénytmybs kokoukseen osallistuneiden késitykseksi asiassa. Kukaan kokouksenosanottajista ei ollut tuonut esiin ehdotusta éénivaltasuhteiden muuttamisesta.
Seuraavassa poliittisen ohjausryhmén kokouksessa 13.2.2018 késiteltiinperussopimuksen muutosluonnosta, johon lakimies Ari Nevalainen Careastaoli edellisen kokouksen pohjalta tehnyt vaaditut muutokset.
Yhtymévaltuuston jésenten éénivallan osalta oli korjattu ainoastaankirjoitusvirhe. Muilta osin éénivaltaséénnbkseen ei koskettu, koskaedellisessé ohjausryhmén kokouksessa oli jo lyéty kiinni noudatettavaperiaate éénivaltasuhteissa.
Poliittinen ohjausryhmé késitteli vielé kuntayhtymén kotipaikka-asiaa ja koska[atkaisua ei Ibydetty, asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.Aénivaltaséénnéksié ei késitelty.
E’oliittinen ohjausryhméi késitteli perussopimuksen kolmea eri pykéléé.Aénivaltaséénnéksié ei késitelty.
Poliittinen ohjausryhmé kokoontui vielé késitteleméén perussopimusta.Jésenkuntien luottamushenkiléedustajat olivat kéyneet keskenéénneuvotteluja ja sopineet muutamista tarkennuksista perussopimuksenmuutokseen:
- § 1: Perussopimukseen kuntayhtyméin kotipaikaksi oli muutettu Kouvola;

- § 7: Palveluverkon muutoksia ja yli 5 milj. euron uusia investointejakoskevassa péétéksenteossa otettiin kéyttébn 2/3 'a'énten enemmisté;
- § 31: Perussopimuksen muuttamiseen vaadittava ééntenenemmistémuutettiin siten, etté vaadittavan mééréenemmistén liséksi perussopimuksenmuuttamista kannattavien kuntien asukasluvun on oltava véhintéén 70 %kaikkien jésenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.
Poliittinen ohjausryhmé ei késitellyt éénivaltaséénnéksié muilta osin eiké siiskéynyt niisté mitéén neuvotteluja. Ohjausryhmén jésenet olivat neuvottelujenpéiéttyessé siiné késityksessé, etté kuntayhtymén éénivaltasuhteet séilyivét



ennallaan muilta osin kuin mité neuvotteluissa oli tarkennettu tiettyj‘éé'a‘nestystilanteita.
Kotkan kaupunki ym. valittajat haluavat kiinnittéé korkeimman hallinto-oikeuden huomiotaerityisesti siihen, etté ainoastaan 16.1.2018 pidetyssé poliittisen ohjausryhménkokouksessa éénimééréasiaa sivuttiin ja siiné todettiin kunkin kunnan ééniméérfin séilyvénennallaan, vaikka valtuutettujen lukumééré Iisééntyi. Téhén nimenomaiseen asiaan eimyéhemmin palattu.
Néin ollen Kymsoten kaikki jésenkunnat, Kouvola mukaan lukien. ovat neuvottelujakéytéessé piténeet selvéné, etté kunkin kunnan ééniméérfi jakautuu samoin perustein kuinaiemminkin. Kouvolan kaupungin neuvotteluedustajat eivét olleet ilmaisseet mitéén tastépoikkeavaa késitysté.
Kouvolan kaupunki on nyt hallintoriitaprosessin aikana ilmaissut tavoitteenaan olleenkasvattaa éénivaltaansa Kymsoten péétéksenteossa. Kouvolan kaupunginhallituksenhallinto-oikeudelle toimittamassaan muistiossa 19.3.2018 on todettu, etté Kouvolanéénivallan tavoite tulee olla véhintéén 50 %. On todennékéisté, etté myés KouvolanIuottamushenkiléedustajat neuvottelujen pé'a‘tteeksi uskoivat nimenomaan tuon tavoitteentulleen téytetyksi ja etté Kouvolan éénivalta olisi ollut tuo 50 % eiké'l yli sen. Kotkankaupungilla eiké muillakaan jésenkunnilla ollut tietoa tésté Kouvolanvéhimméisééniméérétavoitteesta, koska sité ei tuotu neuvotteluissa esille.

Kunnallisen itsehallinnon merkitys perustuslakivaliokunnan tulkinnassa suhteessa Kymsotenperussopimuksen tulkintaan
Suomen perustuslain 121 §:n mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tuleeperustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Kunnallinen itsehallinto pitéé sisélléén sen, ettékuntalaisten on mahdollista vaikuttaa mm. keskeisiin kunnan taloutta koskeviin asioihinsuoraan tai vélillisesti edustajiensa kautta. Kuntalaissa séédetéén, etté kunta hoitaa silles'a'édetyt tehtévét itse (7.1 §) tai yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa (49 §). Kunnatvoivat siis vapaaehtoisessa yhteistoiminnassa siirtéé tehtéviéén kuntienyhteistoimintaorganisaatioille.
Nyt kyseessé oleva sosiaali- ja terveydenhuollon j'a'rjestelyvastuun siirtéminen Kymsotelleon perustunut kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettuun lakiin ja erityisesti sen 5§:ééin, jossa méérétéén, etté kunnassa tai yhteistoiminta-alueella. joka huolehtiiperusterveydenhuollosta ja sosiaalihuollosta. on oltava véhintéén noin 20 000asukasta. Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueen kunnista véestémééréedellytykset ontéyttényt Kouvola, Kotka ja Hamina.
Kymsote toimii myés ns. pakkokuntayhtyméné, jolloin se hoitaa myés pakollisenyhteistoiminnan piiriin kuuluvia tehtévié Kotkan, Kouvolan ja Haminan kaupunkien sekéPyhtéén, Miehikkélén ja Virolahden kuntien puolesta. Lainsé'a'dénté ei aseta estettévapaaehtoisten ja pakollisten tehtévien yhdistémiseen samaan organisaatioon.Perustuslakivaliokunta on kuitenkin useissa Iausunnoissaan kiinnittényt huomiotakunnallisen itsehallinnon kansanvaltaisuusperiaatteeseen ja miten se mahdollisesti rajoittaakuntien mahdollisuutta siirtéé tehtéviééin laajamittaisesti seudullisille toimielimille.
Perustuslakivaliokunta (PeVL) on useasti ottanut kantaa kuntayhtymien toimielintenéénivaltasuhteita koskeviin asioihin. Perustuslakivaliokunnan Iausunnossa 13.12.1984 nzo111 on késitelty péékaupunkiseudun yhteistyévaltuuskuntaa koskevaa lakiehdotusta. Kyseoli jérjestelysté. jossa péékaupunkiseudun kunnat hoitaisivat yhdessé jétehuollon,ilmansuojelun seurantatehtévét, joukkoliikenteen ja eréité muita pienempié tehtévié.

1 Eduskunnan perustuslakivaliokunta 13.12.1984 Lausunto mo 11 erityisesti s. 2



Lakiehdotusta késitellesséén PeVL piti térkeéné. etté kullakin kunnalla séilyi edesosittainen péétésvalta yhteisessé toimielimessé késiteltéessé jésenkuntien yhteisié asioita.Koska kyse oli lainséédéntétoimesta, jossa kunnat velvoitettiin yhteistoimintaan, PeVL pititérkeéné, ottaen huomioon kuntien taloudellisen vastuun seké ehdotetunpéétéksentekojérjestyksen, joka sisélsi mééréenemmistévaatimuksia, etté yhdellekéénkunnalle ei siiné syntynyt niin suurta mééréémisvaltaa, etté se pystyisi yksipuolisestisanelemaan yhteisén toiminnasta.
PeVL totesi myés, etté jos yhteistoiminnasta vastaavan toimielimen tehtévié liséttéisiinsiiné méérin ja sillé tavalla, etté ne osittaismuutoksista syntyvéné kokonaisuutenaoleellisesti vaikuttaisivat jésenkuntien hallintoon, saattaisi tilanne muuttua toisenlaiseksi.Télléin voitaisiin péétyé jérjestelyyn, joka rikkoisi sité kuntien itsehallinnon hallitusmuodonzmukaisiin perusteisiin kuuluvaa periaatetta, etté kuntien péétésvalta kuuluu kuntienjésenten valitsemille toimielimille. Edellé mainitussa péékaupunkiseudunyhteistyévaltuuskuntaa koskevassa lainséédéntéhankkeessa kyse oli siis pakollisenyhteisen toimielimen muodostamisesta, mité voidaan verrata pakollisiin kuntayhtymiin. Nytkésillé olevassa hallintoriita-asiassa kyse on osin pakollisesta kuntayhtymésté, osinvapaaehtoisesta kuntayhtymésté. Keskeinen kysymys on. voidaanko vapaaehtoisen japakollisen kuntayhtymén perussopimuksen tulkinnassa sivuuttaa pakollisia kuntayhtymiékoskeva perustuslakivaliokunnan vakiintunut tulkinta kunnallisen itsehallinnonpééperiaatteista.

Yllé olevasta lausunnosta ilmenevé periaate kuntien itsehallinnon rajoista on tullut esiinmyés muissa PeVL:n my6hemmin annetuissa lausunnoissa. Lausunnossaan PeVL32/2001 vp 3 valiokunta viittaa vakiintuneeseen kéyténtéénsé kuntien itsehallintoakoskevissa tulkinta-asioissa. Mainitussa lausunnossa on ollut kyse pelastustoimenalueellisesta jérjestémisesté. Valiokunta totesi, etté késillé oli tilanne, jossa pelastustoimenhoitaminen oli valtiosééntéoikeudellisessa mielessé tosiasiallisesti tullut luonteeltaanylikunnalliseksi tehtévéksi. Valiokunnan kannalta merkityksellistéi oli, etté riittévénsuorituskykyisten pelastuslaitosten jérjestéminen yksittéisen kunnan taholta ei enéé olluttaloudellisesti mahdollista. Téllaisen ylikunnallisen tehtévén kunnat voivatjérjestéésopimallaan tavalla ja tété sopimusta arvioidaan soveltuvin osin kuntalain séénnbstenperusteella kuntien yhteistoiminnasta. PeVL ei oie yksiléinut, mité se tarkoittaa sanoilla”soveltuvin osin“, mutta asia on ymmérrettévissé siten, etté kyseisié séénnéksié eisovellettaisi kaikilta osin. Mainitussa lausunnossa viitataan myés PeVL:n vakiintuneeseenkantaan koskien kuntien pakollista yhteistoimintaa ja siihen, ettei noudatettavapéétéksentekojérjestelmé anna yksittéiselle kunnalle yksipuolisen mééréémisvallanmahdollistamaa asemaa. Tésté voidaan johtaa sekin johtop'aiétbs. etté myéskinpelastusalueen hallintoa koskevassa yhteistoimintasopimuksessa hallinto on jérjestettévésiten, ettei yhdellekéén kunnalle tule yksinomaista valtaa esim. pelastuslaitoksenjohtokunnassa. Esimerkiksi Kymenlaakson pelastuslaitosta koskeva kuntienyhteistoimintasopimus, joka méérittéé pelastuslaitoksen johtokunnan kokoonpanon jaéénivaltasuhteet, ei salli millekéén pelastusalueen kunnalle enemmistéé péétéksenteossa.
Edelleen perustuslakivaliokunta on pohtinut kunnallista itsehallintoa ja sen ulottuvuuttaKainuun maakuntakokeilulakiehdotusta koskevassa lausunnossaan.4 Lakiehdotuksessa olikyse kunnille tuolloin kuuluneiden tehtévien siirtémisesté maakunnalliselle organisaatiolle.Vatiokunta kertaa lausunnossaan aiemmin toistamansa kannan mm. siihen, etteijérjestelmé saa mahdollistaa yksipuolista mééréémisvaltaa yksittéiselle kunnalle.Valiokunta kiinnittéé mybs huomiota siihen, etté kuntien itsehallintoon liittyvékansanvaltaisuuden periaate saattaa rajoittaa kuntien tehtévien siirtoa laajamittaisestikuntayhtymille. Jos kunta siirtéé laajamittaisesti tehtéviéén ulkopuolisille tahoille, esim.kuntayhtymille, estyy kuntalaisten suora vaikutus péétéksentekoelinten valintaan.Valiokunnan késityksen mukaan t'a'm'a‘ rajoittaa mybs kuntalain mukaista mahdollisuutta

2 Suomen hallitusmuoto 51.2 § (voimassa 28.2.2000 saakka)3 PeVL 32/2001 vp - HE 111/2001 vp s. 2.4 PeVL 65/2002 vp - HE 198/2002 vp s. 2-3.
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siifléé tehtéviéién kuntayhtymille.
Kymsotelle siirtyneillé tehtévékokonaisuuksilla on selkeésti kavennettu merkittévéllé tavallakunnan asukkaiden valitsemien toimielinten péétésvaltaa. Kun jérjestely néyttéé vieléjohtaneen siihen, etté yksittéisellé kunnalla, Kouvolalla. on yksipuolinen mééréémisvaltaenimpéén osaan kuntayhtymén péétbksentekoelimiss'a‘ késiteltévisté asioista, siis myéserikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon asioista, kaventaa se merkittévésti jaIainséétéjén tahdon vastaisesti jésenkuntien asukkaiden itsemééréémisoikeutta.
Kainuun itsehallintokokeilun yhteydessé perustuslakivaliokunta totesi vielé, etté sééntelylleon perusoikeusjérjestelméén pohjautuvia painavia perusteita. Valiokunta piti kuitenkintérkeéné. etté kansanvaltaisuusperiaate kokeilussa toteutuu ja kuntien asukkaat péésevétvalitsemaan edustajansa vélittémillé vaaleilla maakunnan toimielimeen.
Perustuslakivaliokunta késitteli osin samaa asiaa Iausunnossaan PeVL 22I2006, jolloin sepohti maakuntavaltuuston vaalitapaa. Valiokunta toi esiin huolensa sellaisesta tilanteesta.jossa jostakin maakunnan kunnasta ei tulisi Iainkaan valituksi valtuutettuamaakuntavaltuustoon tai jossa jonkun kunnan asukkaat voisivat vaalijérjestelmén takiasaada muihin verrattuna olennaisesti merkittévémmén aseman.5 Perustuslakivaliokunta onmyéhemminkin maakuntahallinnon uudistamista koskevassa Iausunnossaan viitannutKainuun maakuntakokeilua koskevaan kannanottoonsa ja todennut kyseisen lain olleenmahdollinen ilman perustuslain séétémisjérjestysté mm. sillé perusteella, etté maakunnanhallintojérjestelmé muodostettiin kansanvaltaiseksi.6
Perustuslakivaliokunta on Iausunnossaan 37/2006 ilmaissut kantansa ns. Kunta- japalvelurakenneuudistuksen yhteydessé ns. Paras-puitelaki-hankkeeseen, jossa ehdotettiinsosiaali- ja terveydenhuollon jérjestémiseksi séédettévéksi yli 20.000 asukkaanyhteistoiminta-alueista. Paras-Iainsé'a'dénnén mukaisten yhteistoiminta-alueidenmuodostaminen oli rinnastettavissa pakkokuntayhtymiin. Sééntelyn tarkoituksena olivelvoittaa asukasluvultaan véestéméérévaatimuksia pienemmét kunnat kuulumaanlakiehdotuksessa tarkoitettuja tehtévié varten jérjestettéviin yhteistoiminta-alueisiin, jaelleivét kuntaliitokset olleet mahdollisia. yhteistoiminta-alueeseen kuuluminen oli siispienille kunnille pakollista; véestéméérétavoitteen saavuttaneille kunnille vapaaehtoista.Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan Iakiehdotuksen mukaan 5 §:n 2 momentinviimeisessé lauseessa ehdotettiin. etté "Yhteistoiminta-alueen péétbksenteko onjérjestettévé siten, etté se perustuu siihen osallistuvien kuntien asukaslukuun, jolleivatkunnat toisin sovi."
Perustuslakivaliokunta kiinnitti em. lakiehdotukseen antamassaan Iausunnossa huomiotasiihen, etté asukaslukuun perustuva éénivalta saattaa tuottaa suurelle kunnalleyksipuolisen méiéréémisvallan. Témé olisi mahdollista vélttéé sopimalla péétbksenteonjérjestéminen jollain muulla tavalla kuin pelkkéén asukaslukuun perustuvilla perusteilla.Perustuslakivaliokunnan mielesté yksittéiiselle kunnalle ei téssékéén yhteistoiminta-alueenpéétbksentekojérjestelméssé voida antaa yksipuolista mééréémisvaltaa. Sen takiaperustuslakivaliokunta ehdotti Iakiehdotusta muutettavaksi siten, etté mainittu Iausepoistetaan, jolloin yhteistoiminta-alueen péétbksentekojérjestelyt jéévét kuntalain puitteissaasianomaisten kuntien sovittaviksi; vaihtoehtoisesti virkkeessé mainittua péésééntéé olitarkistettava siten, etté yhteistoiminta-alueella noudatettava péétéksentekojérjestelmé eianna yksittéiselle kunnalle yksipuolisen mééréémisvallan mahdollistavaa asemaa ja ettésééntely takaa kaikille yhteistoiminta-alueen kunnille edustuksen alueen toimielimissé.’Témé perustuslakivaliokunnan kanta on tuotu esiin myés KHO:n péétéksen perusteluissa2014:195.8 Vastaavasti tapauksessa KHO 2014:144 on arvioitu yhteistoiminta-alueenpéétbksentekojérjestelméé, joka saattoi antaa yhdelle kunnalle yksipuolisen

5 PeVL 22/2006 vp - HE 215/2005 vp s. 36 https :/lwww.eduskunta.filFI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-ZO1 7-AK-1 34226.pdf7 PeVL 37/2006 vp - HE 155/2006 vp s. 5-6‘5 KHO 2014:195
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mééréémisvallan kuntayhtymén asioihin. KHO kumosi Valtioneuvoston mééréyksenkunnan yksipuolisen mééréiémisvallan mahdollistavana kuntien itsehallinnon perustuslainsuojan vastaisena.9 Némé kaksi tapausta lienevét keskeisimmét oikeustapaukset, joissaKHO on késitellyt kuntien perustuslaissa méériteltyé itsehallintoa ja sen suojaa.
Perustuslakivaliokunnan kannanotot kuvastavat valiokunnan periaatteita péésééntéisestipakollisten kuntayhtymien ja pakollisten yhteistoiminta-alueiden muodostamisessa. Téssényt kyseessé olevassa hallintoriita-asiassa on kyse kuntayhtymésté, joka hoitaa seképakollisen kuntayhtymén tehtévié. etté osin vapaaehtoisen kuntayhtyméin tehtéviéi.Hakijoista Kotka ja Hamina téyttivét Paras-lain véestépohjavaatimuksen, sen sijaan tésséhallintoriita-asiassa osapuolina olevat Pyhtéé ja Virolahti eivét sité téytténeet. Myéskéénvastapuolena oleva Miehikkélé ei téyté Paras-Iain véestbpohjavaatimusta. Néiden pientenkuntien on ollut vélttéméténté liittyé johonkin yhteistoiminta-alueeseen téyttéékseen lainasettaman véestbpohjavaatimuksen.
Kymsoten yhtymévaltuustossa nyt perussopimuksen sanamuodon mukaan olevatéénivaltasuhteet, jotka antavat yksittéiselle kunnalle yksipuolisen mééréémisvallan, eivéttéyté niité vaatimuksia, joita perustuslaki edellytt'a'é kuntien pééténtévallaltapakkokuntayhtymissé tai muissa pakollisissa kuntien yhteenliittymissé. Kuntien asukkaidensuora vaikutusvalta Kymsoten toimielimissé puuttuu, sosiaali- ja terveydenhuoltoasiatmuodostavat kunkin kunnan osalta erittéin merkittévén taloudellisen kokonaisuuden jayhdellé kunnalla on nyt yksinomainen méér'a'émisvalta kuntayhtymén ylimméssétoimielimessé.
Paras-puitelaki. jonka voimassaoloa on jatkettu edelleen, velvoittaa kunnat pysyméényhteistoiminta-alueissa. Yhteistoiminta-aluetta voi vaihtaa, jos syntyvé rakenne téyttéépuitelain velvoitteet. Hakijakunnista esimerkiksi Virolahdelle olisi kéyténnéssé mahdotontaerota Kymsotesta jo pelkén maantieteellisen sijainnin takia. KHO:n péétéksessé 5758vuodelta 2019 tuodaan esiin selkeésti se, etté Paras-puitelaki on varsin velvoittava kuntienyhteistoiminnan kannalta eiké kuntien yhteistoiminta-alueesta ole mahdollista erota.10 Téltéosin kyse ei ole luonteeltaan vapaaehtoisesta kuntien yhteenliittymésté, vaan pakollisestakuntien yhteistoiminnasta, johon tulee myés soveltaa perustuslakivaliokunnan ilmaisemiaperiaatteita kunnallisesta itsehallinnosta.
Tiedossamme ei ole oikeustapauksia, joista ilmenisi, etté kuntien sopimisvapauspakollisten kuntayhtymien péétéksentekojérjestelméssé éénivaltasuhteita koskien laajenisiyleisesti noudatetuista vaItiosééntéoikeudellisista periaatteista silloin, kun kuntayhtyméottaa hoitaakseen osin vapaaehtoisesti sille annetun tehtévén. lté-Suomen hallinto-oikeusnéyttéé ottaneen téllaisen kannan téhén hallintoriita-asiaan antamassaan péétéksessé,viittaamalla KHO 2016:188 p'a'étékseen, etté kuntien oli pakollisen yhteistoiminnanosaltakin voitava keskenéén sopia yhteistoiminta-alueen péétéksentekojérjestelyistéi.Kyseinen péétés ei kuitenkaan milléén tavoin sivua kuntien yhteistoimintaa, vaan késitteleehenkilc’ikohtaisen tulon verotusta. Témén vuoksi hallinto-oikeuden péétéksen perusteluistaon vaikea vetéé mitéén johtopéétéksié, miksi hallinto-oikeus on péétynyt siihen. ettéKymsoten perussopimuksen 7 §:n 1 ja 3 momentin séénnékset olisivat perustuslainmukaisia.

Oikeuskirjallisuudesta
Yllé selvitetty perustuslakivaliokunnan lausunnoissaan julki tuoma kéyténté kunnallisenitsehallinnon perusteisiin kajottaessa on tuotu esiin myés valtioneuvoston 2019julkaisemassa selvityksessé Erilaistuvista kunnista. Julkaisun kirjoittajien johtopéétfiksenéperustuslakivaliokunnan Iausuntojen perusteella on ollut, etté

9 KHO 2014:1441° KHO 9.12.2019 t. 5758.
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”Erillisratkaisuihin voi siséltyé kuntien tai kuntien ja maakuntien véliseen pakolliseenyhteistoimintaan Iiittyvéé sééntelyé, jonka perusteella tehtévié voidaan antaa kuntaalaajemmalle alueelle tai kuntaa laajemmalla alueella yhdelle kunnalle. Téllaisista vel-voitteista on séédettévé lailla. Edellytyksené on Iiséksi se, etté yhteistoiminta liittyyyhteistoimintatehtévien ylikunnalliseen luonteeseen ja hallinnontarkoituksenmukaiseen jérjestémiseen niité hoidettaessa. Noudatettavapéétéksentekojérjestelmé ei saa antaa yksittéiselle kunnalle yksipuolisenméér‘éémisvallan mahdollistavaa asemaa. Jérjestely ei myéskéén saa supistaaoleellisesti yhteistoimintaan velvollisten kuntien yleisté toimialaa eiké vaarantaakunnallisen itsehallinnon periaatteisiin siséltyvéé vaatimusta kunnan pé'a'tfisvallankuulumisesta kuntalaisten valitsemille toimielimille.”11

Valtioneuvoston julkaisema selvitys on valtiosééntéoikeudellinen tutkimus, jossatarkastellaan mm. perustuslain 121 §:n asettamia oikeudellisia reunaehtoja kuntienyhteistoiminnalle.
Valtiosééntéoppineet ovat mybs Iausunnoissaan esim. kunta- japalvelurakenneuudistuksen valmistelevista linjauksista kiinnitténeet Iainvalmistelijoidenhuomiota muun ohella juuri téhén kuntayhtymien toimielinten éénivaltuusséénnéksiékoskevaan asiaan.12 Hakijakunnat pitévét yllé mainituilla perusteilla selkeésti osoitetluna,etté Kymsoten perussopimuksen nykyiset éénivaltaséénnékset eivét téyté perustuslainreunaehtoja kunnallisen itsehallinnon osalta ja ovat siten Iainvastaiset.
Oikeuskirjallisuudessa on mybs esitetty, etté perustuslakivaliokunnanIausuntokéyténnbsséén tuoma torjuva kanta ei rajoittaisi kuntien vapautta sopia yhdenkunnan mééréémisvallasta kuntien yhteistoimintaelimissé. Harjula - Préttélé toteavat
Kuntalaki-teoksessaan”, etté kuntien vapaaehtoisessa yhteistoiminnassa tapahtuvaatehtévien siirtémisté kuntien yhteistoimintaorganisaatioille ei ole juurikaan arvioitu kuntienitsehallinnon perustuslainsuojan kannalta. Arviointia on tehty pakollisen yhteistoiminnanosalta. Harjula - Préttélé toteavat. etté pakoIliseen yhteistoimintaan Iiittyvé vaatimus laillaséétémisesté, ei esté sité, etté kunnat voivat antaa pakolliselle yhteistoimintaorganisaatiollemyés vapaaehtoisia lisétehtévié, "joskin kansanvaltaisuusperiaate asettaa rajat myt'Js télle”.Lausumaan sis'a'ltyy viittaus perustuslakivaliokunnan kannanottoihin (PeVL 11a/2002 jaPeVL 37/2006 vp) ja lainaus perustuslakivaliokunnan kunta- ja palvelurakenneuudistuksenpuitelakiehdotukseen antamaan Iausuntoon, jossa viitataan kunnallisen itsehallinnonkansanvaltaisuusperiaatteeseen ja sen rajoituksiin siirtééi kunnalle kuuluvia tehtévié'lseudullisille toimielimille.
Harjula - Préttélé toteavat myés, etté "sosiaali- ja terveydenhuollon jérjestémislain (HE324/2014 vp) késittely eduskunnassa osoitti, etté yhteistoiminnan rajat ovat tulossa vastaan
erityisesti huomioon ottaen kansanvaltaisuusperiaate ja kuntien péétésvalta omastataloudestaan." Harjula - Préttélé vélttévét kuitenkin otlamasta selkeéé kantaayhteistoiminnan rajoihin tai siihen. mihin saakka perustuslakivaliokunnan kannanototkunnallisen itsehallinnon perustuslainsuojasta rajoittavat kuntien yhteistoiminnastasopimista.

Kymsoten perussopimus
Carean perussopimuksen muutos Kymsoten perussopimukseksi hyvéksyttiin téméinkirjelmén alussa kuvatun valmisteluprosessin jélkeen Kymenlaakson kuntienkaupunginvaltuustoissa kevééllé 2018. Valtuustojen péétékset ovat Iainvoimaiset.
Perussopimuksen muutos tuli voimaan 1.1.2019.

1‘ Lavapuro - Mutanen - Salminen - Turpeinen: Yhtenéiskunnasta erilaistuviin kuntiin. Perustuslain reunaehdotkuntien tehtévien eriytymiselle. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:67 s. 97.12htt szllhelda.helsinki.fi/bitstream/handle/10224/4781/HE%20155 2006%20 2 %20v . df"sessionid=53DE97A45
4848C4D9DFOD4CAA4A08ACC?sequence=2 Esim. Kaarlo Tuori ja Mikael Hidén‘3 Harjula-Préttélé: Kuntalaki - Tausta ja tulkinnat (2019) 5. 65-69.
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Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymén ylinté péétbsvaltaa kéyttééyhtymévaltuusto. Yhtymévaltuuston jésenet valitaan jokaisen jésenkunnan valtuustossakunnan asukaslukuun perustuen. Jokaisella jésenkunnalla on yhtymévaltuustossavéhintéén yksi jésen ja henkilékohtainen varajésen. Yhtymévaltuustojen jésenet valitaanjésenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Perussopimuksessa viitattunakunnan asukaslukuna kéytetéén tilastokeskuksen vahvistamaa edellisen kalenterivuodenviimeisen péivén asukaslukua.
Muutetun perussopimuksen 7 §:ssé mééritelléén yhtymévaltuustojésenten ééniméérénperusteet:
”Kullakin yhtymévaltuustojésenellé on yksi ééinijokaista alkavaa tuhatta asukasta kohti.Kunnan valitsemien jéisenten yhteinen éénimééréi jakautuu tasan heisté saapuvilla olevienkesken.
Perusteena kéytettéivé asukasluku on kunnan véestb’tietolain mukainen vuoden vaihteenasukasluku.
Yksittéisen kunnan éénimééré voi olla enintéén puolet (1/2) kaikkien kuntienyhteenlasketusta 1 momentin mukaisesta rajoittamattomasta ééniméérésté.
1.1.2019 aloittavan kuntayhtymén sosiaali— ja ten/eyspalvelujen palveluverkon muutoksiinseké-i yli viiden (5) miljoonan suuruisiin investointeihin vaaditaan 2/3 -osan enemmistb‘kaikkien jésenkuntien valitsemien jésenten yhteenlasketusta rajoittamattomastaééniméérésté. ”
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymén (Carea) ylin pééttévé elin31.12.2018 saakka oli yhtymékokous. Yhtymékokouksessa jokaisella jésenkunnalla oliedustaja jokaista alkavaa 20.000 asukasta kohti. Jésenkunnalla oli yksi ééni jokaistaalkavaa tuhatta asukasta kohti ja jésenkunnan éénimééré jakautui tasan saapuvilla olevienjésenkunnan edustajien kesken. Kuntayhtymé Carea toimi tuolloin erikoissairaanhoidostaja kehitysvammaisten erityishuollosta vastaavana kuntayhtyméné eli ns. pakollisenakuntayhtyméné. Sen é'a'nivaltaa rajoitti erikoissairaanhoitolain (1 .12.1989/1062) 17 §, jokaméérési, etté kunkin kunnan éénimééré voi kuitenkin olla enintéén viidennes kaikkienjésenkuntien valitsemien jésenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta ééniméérfisté.Vastaavasti kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (23.6.1977/519) 18 §:nmukaan kunkin kunnan éénimé'a‘ré voi kuitenkin olla enintéén kolmannes kaikkienjésenkuntien yhteenlasketusta rajoittamattomasta ééniméérésté. Kuntaa edustavienjésenten éénimééré jakautuu tasan heisté saapuvilla olevien kesken. KuntayhtyménéKymsote hoitaa edelleen em. erityislainséédénnén mukaisia tehtévié. Em.erityislainséédénnén pohjana ovat olleet vastaavat perustuslakivaliokunnan kannanilmaisevat periaatteet kunnallisesta itsehallinnosta.
Kuntalain 2 §:één on lakimuutoksella 29.12.2016/1484 tuotu uusi 2. momentti. jokamahdollistaa kuntalain ensisijaisuuden suhteessa erityislakien kuntayhtymén toimielimiékoskeviin séénnbksiin. Perustuslakivaliokunta ei hallituksen esitysté 250/2016 vpkésitellesséén lausunnossaan milléén tavalla ottanut kantaa kuntalain 2 §:nmuutosehdotukseenfi4 Se ei mybskéén todennut lakiehdotuksen késittelyn yhteydessé,ett'a' se olisi luopunut joistain kuntien itsehallintoa koskevista periaatteistaan.
Kunta- ja paIvelurakenneuudistuksesta annetun lain (9.2.2007/169) 6 §:ssz'a' séédetéénlaajaa véestépohjaa edellyttévisté palveluista. Laajaa véestépohjaa edellyttévien palvelujenturvaamiseksi maa jaetaan erikoissairaanhoitglain 7 §:sséi lueteltuihin kuntayhtymiin.Kunnan tulee kuulua yhteen kuntayhtyméén. Aénivallan osalta lakiin on kirjattu viittaus

‘4 PeVL 62/2016
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erikoissairaanhoitolain 17 §:één, elleivét kunnat toisin sovi. Téssékin kuntalain 2 §:nséénnbkset ovat tulleet kuntayhtymén hallintoa koskevien s'a‘énnésten tilalle.Perustuslakivaliokunnan Iausuntojen perusteella on néhtévé, etté kunnat eivét kuitenkaantéiysin vapaasti voi sopia éénivaltasuhteista kuntayhtymén toimielimissé. Edelleen onvoimassa perustuslain tuoma reunaehto kunnallisesta itsehallinnosta, jonka mukaanyhdellékéén kunnalla ei saa olIa yksinomaista méér'a'émisvaltaa kuntayhtymén asioihin.Témé Iéhtékohta on ollut esillé mybs Kymsoten perussopimusta valmistelleenohjausryhmén kokouksessa 16.1.2018. vaikka muistioihin ei olekaan kirjattu perustelujakokouksessa esiin tuodulle valmistelun perusléhtékohdalle.

Oikeustieteen professori Olli Mfienpfiéin Iausunto15
Oikeustieteen professori Olli Méenpéé on antanut Kymsotelle lausunnon kuntayhtyménperussopimuksen 7 §:ssé mééritellyn yhtymévaltuustojésenten éénivallan méérittelysté.Professori Méenpéé viittaa lausunnossaan perustuslakivaliokunnan vakiintuneeseenkantaan sen késitellessé kunnallista itsehallintoa koskevia kysymyksié. Méenpéé toteaa,etté Kymsoten perussopimuksen méérittelem'a' kuntien yhteistyé lainséédénnén mukaistenlaaja-alaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen jérjestémisessé kuuluu kunnallisen itsehallinnonalaan. Samoin kuntayhtymén toiminta Iakisééteisené sairaanhoitopiiriné jaerityishuoltopiiriné.
Méenpéé toteaa my6s. etté Kymsoten perussopimuksen mukainen yhtymévaltuustonéénivallan mééréytyminen mahdoIlistaa yhdelle jésenkunnalle yksipuolisenm'a'éréémisvallan yhtymévaltuuston péétéksenteossa. Kymsote kuuluu témén jésenkunnankonserniin ja on osa témén jésenkunnan kuntalain 6 §:n 2 momentin tarkoittamaatoimintaa. Méenpéén mukaan, jos kuntayhtymén perussopimus mahdoIlistaa téllaisentilanteen, perussopimuksen éénivaltamééréykset ovat hénen mukaansa kunnallisenitsehallinnon rajoituksina ristiriidassa perustuslain kanssa. Méenpéén mukaankuntayhtymén jésenkunnat eivét voisi soveltaa téllaista perussopimuksen mééréysté. Mikélitéllaista lainvastaista perussopimuksen mééréysté sovelletaan, on sen mukainenyhtymévaltuuston péétés pétemétbn eiké j'a'senkuntia sitova. Johtopéétbksené professoriMéenpéé katsoo, etté Kymsote ei saa péétéksenteossaan soveltaa perussopimuksen 7 §:n1 ja 3 momenttia lainvastaisina siten, etté niiden mukaan mééréytyvé yhtymévaltuustonéénivalta perustaisi yhdelle kunnalle mééréémisvallan yhtymévaltuuston péétéksenteossa.

OTK Heikki Harjulan Iausunto
Kouvolan kaupunki on liittényt lté-Suomen hallinto-oikeudelle tia'hén hallintoriita-asiaanantamassaan vastineessa OTK Heikki Harjulan antaman lausunnon.
Harjula toteaa lausunnossaan, etté perussopimuksen mukaan Kouvolan éénivaltaKymsoten yhtym'évaltuustossa on 58 % yhtymévaltuuston kokonaisééniméérésté. Harjulaselostaa myés kuntalain 2 §:n 2 momentin muutoksen historian. johon ei olehuomauttamista. Harjula toteaa myés késityksenéén téhén hallintoriita-asiaan, etté onvoinut olla mahdoIlista, etté perussopimuksen neuvottelijoilla ei ole ollut selkeéé késitystéperussopimuksen 7 §:n 3 momentin éénivallan rajoituksesta suhteessa 1 momentinsiséltéén. Harjula pitéé myés uskottavana. etté tavoitteena on voinut olla lopputulos. jossaKouvolan kaupungilla ei ole mééréévéé asemaa kuntayhtyméssé.
Harjula pohtii mybs. miké merkitys on sillé, etté Péijét-Hémeen hyvinvointikuntayhtymésséLahden kaupungilla on ollut vastaava asema kuin Kouvolalla nyt Kymsotenperussopimuksen éénivallan suhteen. Harjula toteaa Iausunnossaan, ettei Péijét—Hémeen

‘5 Lausunto Kymsotelle 13.5.2019
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kuntayhtymén perussopimuksesta voida kuitenkaan tehdé suoria johtopéétéksié Kymsotenperussopimuksen suhteen.16
Perustuslainmukaisuuden arviointiprosessia kerratessaan Harjula toteaa, etté jos asetus taimuu lakia alemman asteinen séénnés on ristiriidassa perustuslain tai muun lain kanssa.hallintoviranomainen ei saa soveltaa sité (perustuslaki 107 §). Témé koskee myés kuntia jakuntayhtymié. Harjula vetéé johtopéiétbksen, etté mybskéén kuntayhtymén viranomainen eisaa soveltaa perustuslain tai muun lain kanssa ristiriidassa olevaa perussopimusta. Téss'a'Harjulan nékemys on same kuin professori Méenpéén.
Harjula késittelee myés perustuslakivaliokunnan kannanottoja ja viittaa, etté kannanotot onasetettava siihen kontekstiin, jossa ne on annettu. Témé Harjulan kanta poikkeaaperustuslakivaliokunnan yleisisté linjauksista. Harjula myés toteaa. etté selkeémpéé olisi,etté éénileikkurin tarpeellisuudesta lakisééteisessé yhteistoiminnassa otettaisiin séénnéslakiin. Perustuslakivaliokunta on poikkeuksetta tuonut lakiehdotuksia késitellesséién esiinyhtenevét nékékohdat kunnallisesta itsehallinnosta ja kansanvaltaisuusperiaatteesta. KHOon viimeksi péétéksesséén 5757/2019 viitannut perustuslakivaliokunnan antamiinIausuntoihin. Harjula viittaa myés lausunnossaan KHO:n vuosikirjapéétékseen 2014:144 jamyéntéé, etté korkein hallinto-oikeus on mainitussa péétéksesséén antanut merkitystéperustuslakivaliokunnan linjauksille. Harjula kuvaa, etté kyse oli erilaisesta tapauksestakuin Kymsoten perussopimusta koskevasta tulkinnasta, mutta ei késittele tapausten erojaperustuslakivaliokunnan linjausten pohjalta tarkemmin.
Harjulan mukaan kunnat voivat kuntalain 56 §:n nojalla sopia yhteistoiminnastaan vapaastiseké lakisééteisessé etté vapaaehtoisessa yhteistoiminnassa perustuslain séénnéstenestémétté. Heti per'a'én hén Iausuu kuitenkin, ettei téllainen jérjestely vaikutatarkoituksenmukaiselta. Harjula epéilee myés, onko Kymsoten kuuluminen Kouvolankaupunkikonserniin muutenkaan tarkoituksenmukaista tytéryhteiséasemasta seuraavienvelvoitteiden takia.
Harjula vetéé lausunnossaan johtop'a'étéksen, etté Kymsoten perussopimuksen 7 §:néénivaltamééréys ei olisi perustuslain vastainen. mutta pitéé asiaa tulkinnanvaraisena.

Kuntaliiton Iausunto
Carea on 16.4.2018 pyytényt Kuntaliitolta lausunnon Kymsoten perussopimuksentulkinnasta yhtymévaltuuston éénivaltaa koskevan mééréyksen osalta. Lausunnon antajat,lakiasioiden johtaja Arto Sulonen ja johtava lakimies Kirsi Mononen, toteavat, etté kuntienyksimielisesti hyvéksyméén perussopimukseen kirjaukset éénivallan perusteista on kirjattusamaan tapaan kuin aiemmassa perussopimuksessa.
Lausunnonantajat toteavat, etté peruss0pimuksen éénivaltasuhteet eivét olleet esillékuntien vélisissé sopimusneuvotteluissa. Télté pohjalta lausunnon antajat katsovat. ettéperussopimusta tulee tulkita samoin kuin aiempaa perussopimusta. Varmuudeksilausunnon antajat neuvovat tarkistamaan perussopimuksen sanamuotoa.
Lausunnossa ei késitellé perussopimuksen perustuslainmukaisuutta.

‘6 Lahden kaupungin éénimééré peruspééoman mukaan on 52.34 % Péijét-Hémeen hyvinvointikuntayhtymésté.Kuitenkin Péiijét-Héimeen hyvinvointikuntayhtyméssé témé on huomioitu siten, etté perussopimukseen siséltyymééréys, jonka mukaan péétés. tullakseen hyvéiksytyksi, edellyttéé, etté sité kannattaa yhtymévaltuustossa téménasian késittelysséi kokouksessa edustettuina olevista éénisté véhintéén puolet ja véhintéé’n kolmasosa asiankésittelyyn osallistuvista kunnista.
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VT Susanna ljéiksen lausunto

Kouvolan kaupungin pyynnésté VT Susanna ljés on antanut lausunnon kuntayhtyméinperussopimuksen ééniméérfié ja éénileikkuria koskevasta ehdosta. Lausunto on Iiitetty ltéi-Suomen hallinto-oikeuden asiakirjoihin Kouvolan kaupungin selityksen Iiitteené.
ljés toteaa lausunnossaan, etté Kymsoten perussopimuksen nykyisillééénivaltaséénnéksillé ei péésté siihen tavoitteeseen, etté milléén kuntayhtyményksittéisellé kunnalla ei olisi mééréémisvaltaa kaikkiin kuntayhtymén asioihin. Vaikkaéénileikkuria kéytettéisiin, Kouvolalla on edelleen enemmén kuin puolet kuntayhtyméinyhtymévaltuuston éénivallasta.
ljés ei k'a'sittele lausunnossaan perussopimuksen perustuslainvastaisuuteen Iiittyviénékékohtia, jotka ovat merkityksellisi'a' téiméin hallintoriita-asian késittelyssé.

OTK Saila Eskolan lausunto
OTK Saila Eskola/PTCServices Oyzn puolesta on antanut Kouvolan kaupungin pyynnbstélausunnon nyt késillé olevaan hallintoriita-asiaan. Lausunto on Iiitetty Ité-Suomen hallinto-oikeuden asiakirjoihin Kouvolan kaupungin selityksen liitteené.
Eskola on lausunnossaan késitellyt kuntalain 56 §:n tausta-aineistoja kuntayhtyménéénivallan perusteista sovittaessa, todennut Kymsoten éénileikkurin vaikutukset nykyisenperussopimuksen mukaan ja havainnut, etté éénileikkurista huolimatta Kouvolalla onmééréysvalta Kymsoten yhtymévaltuustossa. Eskola toteaa. etté ilman 'a'énileikkuriaKouvolan éénivalta olisi 64 % yhtymévaltuuston ééniméérésté. Perussopimuksen 7 §:n 3momentin éénileikkuria kéytettéessé Kouvolan éénivalta on 58 % (662 éénté/1 136éénesté).
Eskola késittelee myés éénivallan ja maksuosuuden eroavuuden problematiikkaa ja toteaa.etté jos Kouvolan éénivalta rajoitetaan 50 %:iin, tuo éénivalta poikkeaisi vain 1.8 %-yksikbllé Kouvolan osuudesta Kymsoten toimintakuluihin (51,8 %), mité hén ei pidékohtuuttomana Kouvolan kannalta.
Eskola ei lausunnossaan késittele Iainkaan perussopimuksen éénivaltamééréyksenlainvastaisuutta perustuslain kannalta.

lté-Suomen hallinto-oikeuden péiéités 17.11.2020 nro 20l0626l2
lté-Suomen hallinto—oikeus toteaa péétéksensé perusteluissa, etté kunnat ovat voineetperustuslain 121 §:n 1 momentin perusteella harkita, ryhtyvétké ne vapaaehtoiseenyhteistoimintaan jésenkuntien alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen jérjestémiseksi.Hallinto-oikeus toteaa myés, etté erityislakien séénnékset eivét esté kuntia sopimastayhtym'a‘valtuuston jésenméérésté ja éénivallan perusteista. Edelleen hallinto-oikeus toteaa,etté perustuslaista ilmenevé hallinnon lakisidonnaisuuden periaate merkitsee kuitenkin sité,etteivét hallintosopimuksen osapuolet voi hallintosopimuksella poiketa laista.
Hallinto-oikeus toteaa myés, etté Kymsoten perussopimuksen 7 §:n sopimusmééréystenmukainen tulkinta ei ole epéselvé. Hallinto-oikeus pitéé selvéné, etté sopimusméérfiystenmukaan Kouvolan kaupungilla on 58 % yhtymévaltuuston kokonaisééniméérésté, mikétarkoittaa sité, etté Kouvolan kaupungilla on Kymsoten kuntayhtyméssé kirjanpitolain 1 §:n5 momentin mukainen mééréysvalta ja kuntayhtymé kuuluu Kouvolan kaupunginkonserniin. Téllé perusteella hallinto-oikeus on ryhtynyt tarkastelemaan, ovatkoperussopimuksen 7 §:n mééréykset perustuslain vastaisia siité syysté, etté Kouvolankaupungille on muodostunut mééréysvalta yhtymévaltuustossa.
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Hallinto—oikeus tarkastelee péétbksensé perusteluissa perustuslakivaliokunnankannanottoa kunta- ja palvelurakennelakiehdotuksen yhteydessé ja péétyy siihenjohtopéétékseen. etté kun puitelaki tuli voimaan ilman yhteistoiminta-alueenpéétéksentekoa koskevaa séénnésté, péétéksentekojérjestelyt jéivét kuntalain puitteissaasianomaisten kuntien sovittaviksi. Hallinto-oikeus tulee myés perustuslakivaliokunnankannanotoista siihen johtopéétdkseen, etté kannanotot koskevat vain kuntien pakollistayhteistoimintaa, eiké niité siten voisi soveltaa téhén riidan alaiseen perussopimukseen.Hallinto-oikeus viittaa perusteluissaan mybs KHO vuosikirjaratkaisuun 2016:188 ja toteaa,etté kuntien oli pakollisenkin yhteistoiminnan osalta voitava keskenéén sopiayhteistoiminta-alueen péétéksentekojérjestelyisti-i. Néin ollen hallinto-oikeus pé'a'tyy siihen,etté Kymsoten perussopimuksen 7 §:n 1 ja 3 momentin mééréykset eivéit ole perustuslain121 §:n 1 momentin vastaisia.
Hallinto-oikeus on arvioinut myés perussopimuksen valmistelumenettelyé eiké olehavainnut siiné mitéén Iainvastaisuuksia, vaikka toteaakin, etté on uskottavaa, ettéhakijoina olevatjésenkunnat ovat sopimusta hyvéksyesséén olleet siiné késityksessé, ettéperussopimuksen éénivaltamééréykset rajoittavat Kouvolan ééniméérén korkeintaanpuoieen. Hallinto-oikeus toteaa téssé, etté hakijakunnat eivét ole esitténeet, ettésopimusneuvotteluissa olisi annettu virheellisié tai paikkansa pitéméttémié tietoja. Téh'a'non todettava, etté neuvotteluissa ei késitelty koko éénivalta-asiaa 7 §:n 1 momentin osalta,koska sopimusneuvottelijat pitivét itsestéén selvéné, etté éénivaltasuhteet séilyivétsamoina. Témén asian selvittémiseksi hakijakunnat ovat Iiitténeet hallinto-oikeudelleosoittamiinsa kirjelmiin perussopimusta valmistelleen poliittisen ohjausryhmén muistiot.Muistiot on liitetty asiaan juuri siiné tarkoituksessa, etté ne osoittavat sen. ettei asiastakéyty neuvotteluja.
Hallinto-oikeuden péétéksen perustelujen suhteen on todettava, etteivét ne saa tukeavakiintuneesta oikeuskéyténnbstéi. Korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskéyténnéstévoidaan havaita, ettéi KHO on vakiintuneesti pitényt perustuslain 121 §:n 1 momentissaséédetyn kuntien itsehallinnon perustuslainsuojan vastaisena sité. etté kuntien pakollisessayhteistoiminnassa sovelletaan péétéksentekojérjestelméé. jonka perusteella yksi kunta saayksipuolisen mééréysvallan kuntayhtymén péétésvaltaa kéytettéessé. Kymsoten toimintaankuuluu selkeésti huomattava m'a‘éré pakollista kuntien yhteistoimintaa. Sen liséksi siihenkuuluu kuntien vapaaehtoista yhteistoimintaa silté pohjalta, etté kunnat ovat yhteisestisopineet myés kunta-ja palvelurakennelainséédénnbn piiriin kuuluvien palvelujensiirtémisesté kunnilta Kymsoten jérjestettéviksi. Hakijakunnista esimerkiksi Pyhtéé jaVirolahti eivét ole téytti-ineet lainséédénnéssé edellytettyé véhimméisasukasmééréépalvelujen jérjestémiseksi, vaan em. kuntien on ollut pakko liittyé johonkin kuntayhtyméénpalvelujen jérjestémiseksi.
Hallinto-oikeus perustelee péétéstéén myés sillé, etté kunnat ovat voineet vapaaehtoisessayhteistoiminnassa sopia myés sellaisista jérjestelyisté, etté yhdellé kunnalla onyksipuolinen mééréémisvalta péétbksentekoelimissé. Hallinto-oikeus viittaa KHOpéétékseen 2016:188. Viittaus lienee virheellinen, sillé ko. péétés késitteleehenkilbkohtaisen tulon verotusta. Hallinto-oikeus on perusteluissaan ehk'a‘ tarkoittanutvuosikirjaratkaisua KHO 2016:88. Kyseisessé ratkaisussa oli kyse alueellisenjételautakunnan toimivallasta silloin, kun yksi kunta ei ollut allekirjoittanut sopimusta. jollakuntien yhteinen toimielin perustettiin. KHO totesikin péétéksesséén, etté perustuslainvakiintuneiden tulkintaperiaatteiden mukaan kuntien oli pakollisen yhteistoiminnan osaltakinvoitava keskenéén sopia yhteistoiminta-alueen péétéksentekojérjestelyisté. KHO toteaamyés ratkaisua koskevissa perusteluissaan sen perustuslakivaliokunnan ilmaisemankannan, ettei noudatettava péétéksentekojérjestelmé saa antaa yksittéiselle kunnalleyksipuolisen mééréémisvallan mahdollistamaa asemaa. KHO viittaa em. ratkaisunsaperusteluissa myés vuosikirjaratkaisuunsa 20142144, jossa valtioneuvoston péétésTohmajérven kunnan velvoittamisesta jérjestéméén perusterveydenhuoltonsa yhdesséKiteen kunnan kanssa kumottiin perustuslain 121 §:n 1 momentissa séédetyn kuntienitsehallinnon perustuslainsuojan vastaisena. Valtioneuvoston péétékseen oli liitetty sellaisia
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mééréyksia yhteistoiminta-alueella noudatettavasta paétéksentekojérjestelmésta, etté nesaattoivat antaa Kiteen kunnalle yksipuolisen m'a'éraamisvallan.
Perustuslakivaliokunnan vakiintunutta kantaa on esitelty aiemmin tassa kirjelmassa.Hallinto-oikeuden paatéksen perusteluissa ei kiinniteta' mitaan huomiota kuntien pakollistayhteistoimintaa koskevaan perustuslakivaliokunnan kaytantébn, vaikka korkeimmanhallinto-oikeuden péétéksista ilmenee suoria viittauksia sinne. Perustuslakivaliokunnankanta kuntien yhteistoiminnassa noudatettavaan paatéksentekojérjestelméan on sailynythorjumattomana eika sité ole lievennetty uusimmissakaan lausunnoissa. Hallinto-oikeudenpaétbksen perustelut eivat saa tukea perustuslakivaliokunnan kéytannbsta.
Seka oikeuskéytannéssa etté perustuslakivaliokunnan kéytannéssa on suhtauduttuselkean kielteisesti yhden kunnan m'a‘aréiémisvaltaan kuntien pakollisessayhteistoiminnassa, sillé sité on pidetty perustuslain turvaamaa kunnallista itsehallintoarajoittavana. Kuntien yhteistoimintaa koskeva lainsaédénté ei myéskéan ole muuttunutviime vuosina, joten seké oikeuskaytanté etta perustuslakivaliokunnan Iausuntojen sis'a'lt6ovat edelleen relevanttia taman hallintoriita-asian kannalta.
Valittajat katsovat. etté lté-Suomen hallinto-oikeuden péétéksen perustelut ovatpuutteelliset eiké niissa oteta lainkaan kantaa tamén oikeuskysymyksen ratkaisun kannaltarelevantteihin seikkoihin. Tamankin vuoksi valittajat katsovat. etta korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu asiassa on tarpeen.

Oikeudenkfiyntikulut
Valittajat ovat olleet valmiita neuvottelemaan Kymsoten perussopimuksen muuttamisestasiten, etté tulkintaepaselvyys perussopimuksen 7 §2n 1 ja 3 momenttien osalta saataisiinratkaistua, mutta Kouvolan kaupunki ei ole ollut tahan halukas. Témén vuoksi asia onjouduttu saattamaan hallintoriita-asiana hallinto-oikeuden ja edelleen korkeimman hallinto-oikeuden kasiteltévaksi.
Valittajakunnat pyytévat, etta korkein hallinto-oikeus veivoittaisi Kouvolan kaupunginkorvaamaan niiden asianosais— ja oikeudenkayntikulut asiassa 3000 eurolla laillisineviivastyskorkoineen siita lukien kun 30 péivéé on kulunut korkeimman hallinto-oikeudenratkaisun antamisesta.
Lisaksi valittajakunnat pyytévat. etté korkein hallinto-oikeus velvoittaisi Kouvolan kaupunginkorvaamaan Kotkan kaupungin oikeudenkéyntikulut Ita-Suomen hallinto-oikeudessa 3200eurolla Iaillisine viivéstyskorkoineen siité lukien kun 30 paivaa on kulunut Ita-Suomenhallinto-oikeuden paatéksen antamisesta. Kulujen korvaaminen ei ole Kouvolan kannaltakohtuutonta.
Kotkan kaupunginhallitus
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