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Lausuntopyyntö (OM 20/021/2017): Tuomioistuinviraston perustaminen, 7.3.2018
Kouvolan kaupungin lausunto Tuomioistuinviraston sijoittamisen kannalta
keskeisistä seikoista

Kouvola tarjoaa Tuomioistuinviraston sijoittumiselle parhaan kokonaisratkaisun.
Oikeusministeriö on 25.1.2018 asettanut hankkeen Tuomioistuinviraston perustamiseksi. Hankkeen taustalla on Tuomioistuinviraston perustamista valmistelleen toimikunnan työskentely ja sen huhtikuussa
2017 julkaistu mietintö. Tuomioistuinviraston sijaintipaikasta päättäminen edellyttää alueellistamislainsäädännön (laki 362/2002 ja valtioneuvoston asetus 567/2002 valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta) mukaista menettelyä. Alueellistamisasioita valmistelee valtiovarainministeriön asettama alueellistamisen
koordinaatioryhmä. Lopullinen toimivalta päättää Tuomioistuinviraston
sijoittamisesta kuuluu oikeusministeriölle.
Sijoittamismahdollisuuksien selvittämiseksi ministeriön tulee laatia sijoittamisselvitys. Sijoittamisselvityksen tulee sisältää tiedot Tuomioistuinviraston perustamisen toiminnallisista, taloudellisista, alueellisista
ja henkilöstöön liittyvistä vaikutuksista. Alueellistamislainsäädännön
tavoitteiden mukaisesti koordinaatioryhmä arvioi lausuntoa antaessaan mm. miten hyvin esitys turvaa valtion tehtävien tuloksellisen hoitamisen, edistää maan tasapainoista alueellista kehitystä, tukee työllisyyttä maan eri osissa ja turvaa työvoiman saantia valtion tehtäviin.
Lisäksi koordinaatioryhmä painottaa asioita käsitellessään arviointia
1) esityksen vaikutuksista digitalisaation hyödyntämiseen julkisessa
hallinnossa, 2) esityksen vaikutuksista julkisten palvelujen saavutettavuuteen, 3) esityksen vaikutuksista asiakkaiden hallinnolliseen taakkaan sekä 4) esityksen mahdollisista yhtymäkohdista ja yhteensopivuudesta hallitusohjelman mukaisten hallinnon rakenteellisten muutosten kanssa. Oikeusministeriö on lisäksi pyytänyt ottamaan erityisesti kantaa lausuntopyynnössä yksilöityihin kysymyksiin.
Tuomioistuinviraston tehtävä on tukea tuomioistuimia niiden ydintehtävän toteuttamisessa ja varmistaa riippumattomuutta siten, että riippumattomuus on ulkopuolisen selkeästi havaittavissa. Perustettava Tuomioistuinvirasto on oikeusministeriön
hallinnonalalle sijoittuva itsenäinen virasto, jolle siirrettään oikeusministeriössä nyt
hoidettavat tuomioistuinten operatiiviset keskushallintotehtävät. Tuomioistuinviraston tehtävänä on huolehtia tuomioistuinlaitoksen toimintaedellytyksistä. Tuomioistuinvirasto ohjaa, kehittää ja tukee tuomioistuimia niiden ydintehtävän toteuttamisessa ja huolehtii keskitetysti niistä tuomioistuinten hallintotehtävistä, jotka eivät lain
mukaan kuulu valtioneuvostolle tai tuomioistuimille. Virastolle kuuluisivat erityisesti
Kouvolan kaupunki

PL 85 (Torikatu 10)
45101 Kouvola

Puhelin 020 615 11
Faksi 020 615 3054

www.kouvola.fi
etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Y-tunnus 0161075-9

Kouvolan kaupunki

Lausunto

2/(8)

22.3.2018

tuomioistuinten tulosohjaus, talousarvio- ja kehysvalmisteluun osallistuminen, toimitilahallinto, koulutus sekä moninaiset kehittämistehtävät. Viraston yhteydenpito tulee olemaan tiivistä sekä tuomioistuimiin että oikeusministeriöön ja muihin viranomaisiin. Erityisen tärkeää on, että virastoon saadaan osaava ja sitoutunut henkilöstö. Keskeinen sijainti ja hyvät liikenneyhteydet ovat omiaan vähentämään matkakustannuksia ja matkustamiseen kuluvaa aikaa. Tuomioistuinlaitokseen liittyvien
keskushallintotehtävien hoitamiseksi tuomioistuinvirastossa tulisi olla ainakin noin
45 henkilötyövuotta. Tuomioistuinviraston on sijaittava keskeisellä paikalla ja hyvien
kulkuyhteyksien päässä. Viraston yhteistyötahoja ovat mm. eduskunta, ylimmät tuomioistuimet, valtioneuvosto sekä muut yhteistyötahot. Tuomioistuinviraston valmistelua edistetään siten, että virasto voi aloittaa toimintansa 1.1.2020.
Kouvola on n. 85 000 asukkaallaan Kaakkois-Suomen suurin kaupunki ja hallinnollinen keskus. Kouvola sijaitsee lähimpänä Helsingin keskustaa lausuntopyynnön
kohteena olevista pääkaupunkiseudun ulkopuolisista kaupungeista, ajallinen etäisyys on reilu tunti. Julkisella hallinnolla on pitkät perinteet Kouvolassa. Kymenlaaksossa työntekijät sitoutuvat työpaikkoihinsa ja henkilöstön vaihtuvuus on vähäistä.
Miten tuomioistuinviraston sijoittaminen kaupunkiinne tukisi viraston tehtävien tuloksellista hoitamista?
Tuomioistuinviraston sijoittaminen Kouvolaan tukee viraston tehtävien
tuloksellista hoitamista riippumattomuuden sekä vahvan julkishallinnon osaamisen kautta. Toimitilakustannukset Kouvolan keskustassa
ovat erittäin kilpailukykyiset suuriin ja keskisuuriin kaupunkeihin verrattuna. Kouvola Tuomioistuinviraston sijoituspaikkana korostaa erityisesti tuomioistuinten riippumatonta asemaa. Lisäksi kaupunki on erittäin hyvin saavutettavissa eri suunnista. Kouvolalla on pitkät perinteet
hallintokaupunkina sekä oikeushallinnon toimintojen sijaintipaikkakuntana, vaikka kaupungissa ei ole oikeushallinnon yliopistokoulutusta.
Kouvolan ja Kuopion hovioikeudet yhdistettiin keväällä 2014 Itä-Suomen hovioikeudeksi sekä Kouvolan ja Kuopion hallinto-oikeudet yhdistettiin Itä-Suomen hallinto-oikeudeksi. Molemmat yhdistetyt tuomioistuimet sijoitettiin Kuopioon, vaikka asiantuntijatoimikunta esitti hallinto-oikeuden sijoittamista Kouvolaan. Kouvolassa on Itä-Suomen hovioikeuden pysyvä istuntopaikka. Muutoksista huolimatta Kouvolassa
on edelleen runsaasti oikeudellisia asiantuntijoita.
Mitä tuomioistuinviraston toimintaa tukevia muita viranomaisia ja toimintoja
kaupungissanne on?
Kouvolassa on useita Tuomioistuinviraston toimintaa tukevia viranomaisia oikeushallinnon ja valtionhallinnon sektoreilta. Valtionhallinnon työkokemus antaa hyvät valmiudet toimia myös Tuomioistuinviraston hallinnollisissa tehtävissä. Kouvolassa sijaitsevat mm. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen pääpoliisiasema, Kymenlaakson käräjäoikeus, Salpausselän syyttäjänviraston päätoimipaikka, Kouvolan yhdyskuntaseuraamustoimisto sekä Kymenlaakson ulosottoviraston, Kymenlaakson oikeusaputoimiston, Kymenlaakson edunvalvontatoimiston ja Kaakkois-Suomen maistraatin toimipaikat. Kielellisten oikeuksien näkökulmasta Kouvolassa toimivat valtion aluehallinnon virastot
kuten Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kaakkois-Suomen TE-toimisto
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ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto ovat koko toimialueellaan kaksikielisiä. Kouvolassa sijaitsee Valtionhallinnon alueellistetuista palveluista ulkoministeriön maahantulolupa-asioiden palvelukeskus sekä
Valtiokonttorin Kansalaisneuvonta, jotka tarjoavat palvelujaan monikielisesti, myös ruotsin kielellä. Myös maakunnalliset Kymenlaakson
kattavat aluehallinnon palvelut ovat kaksikielisiä. Kouvolassa on ruotsinkielinen päiväkoti ja koulu.
Mitkä tekijät kaupungissanne lisäisivät arvionne mukaan osaavan henkilöstön
ja heidän perheidensä siirtymishalukkuutta?
Arvioidemme mukaan Kouvola on vetovoimainen asuinkaupunki Tuomioistuinviraston osaavalle henkilöstölle ja heidän perheilleen. Kaupungissa on mahdollisuus helppoon arkeen - kaikki tarvittava on lähellä. Kaupunki on myös ruuhkaton ja turvallinen. Kouvolassa asuminen on edullista verrattuna erityisesti suuriin tai keskisuuriin kaupunkeihin. Kaupungista löytyy asuinalueita erilaisten mieltymysten täyttämiselle. Asuntojen hintaindeksi Kouvolassa on maan keskiarvoa alhaisempi. Myös vuokra-asuntotarjonta kaupungissa on kattava.
Kaupunki on kärsinyt muuttotappiosta, se on kuitenkin kohdistunut
suuressa määrin opintojensa perään yliopistopaikkakunnille muuttavista nuorista. Työssäkäyviä henkilöitä ja perheitä on muuttanut Kouvolan viihtyisiin asuinympäristöihin, joissa asuminen on edullista. Kouvolassa on helppo liikkua eri kulkuneuvoilla, etäisyydet ovat pienet,
kaupunkikeskustan pysäköinti on pääosin maksutonta, pysäköintipaikkoja löytyy helposti ja julkinen liikenne toimii. Myös polkupyörällä kulkeminen on vaivatonta. Kouvolan monipuoliset harrastusmahdollisuudet sekä tapahtumat liikunnan, urheilun ja kulttuurin alueilla ovat helposti saatavilla niistä kiinnostuneille.
Liikuntapaikkoja on kaupungissa paljon ja seurojen lajivalikoima on
laaja. Kouvolassa on harvinaisen tasokas urheilutarjonta: koripalloa
SM-sarjassa, Superpesistä ja jääkiekkoa liigatasolla. Kouvolan seudulla on neljä golfkenttää, laskettelurinne ja satoja kilometrejä valaistua kuntopolkua ja hiihtolatuja. Liikuntapalveluja on tarjolla monipuolisesti myös yksityisellä sektorilla. Myös kulttuuritarjonta kaupungissa
on hyvä, teatteri- ja musiikkitapahtumia on jokaiseen makuun lapsia
unohtamatta. Matka- ja tapahtumakeskukseen valmistuva monitoimiareena lisää osaltaan kulttuuritarjonnan mahdollisuuksia. Liikunta-,
urheilu- ja kulttuuriharrastusten rajoitteena onkin usein vain oman aktiivisuuden puute.
Tykkimäen huvipuisto ja vesipuisto Aquapark vetävät vuosittain satoja
tuhansia kävijöitä seudulle. Kouvolan monipuoliset ulkoilureitit ja erityisesti Unescon maailmanperintökohde Werla sekä kävijämäärältään
Suomen kuudenneksi suosituin Repoveden kansallispuisto houkuttelevat kuntalaisia ja matkailijoita luonnon ääreen. Kaupungin alueella
on yli 450 järveä ja lähes 8000 mökkiä. Kouvolassa onkin arviolta 15
000 kesäasukasta ja kaupunki valittiinkin Vuoden Mökkikunnaksi
vuonna 2013.
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Miten arvioitte työvoiman saatavuutta viraston palvelukseen kaupungissanne
ja sen työssäkäyntialueella?
Kouvolassa on runsaasti kokenutta ja koulutettua työvoimaa valtionhallinnon tehtäviin. Erityisasiantuntijoita on tarjolla liike-elämän ja hallinnon, tieto- ja viestintäteknologian sekä lainopillisiin tehtäviin. Lisäksi
asiantuntijoita löytyy luonnontieteiden ja tekniikan, liike-elämän ja hallinnon sekä lakiavustajien tehtäviin. Valtionhallinnon alueellistamistoimenpiteiden yhteydessä virkamiesvaatimukset täyttävän työvoiman
saatavuus Kouvolaan on ollut hyvällä tasolla. Kymenlaaksossa työntekijät sitoutuvat työpaikkoihinsa ja henkilöstön vaihtuvuus on vähäistä. Lisäksi pitkien oikeushallinnon perinteiden myötä kaupungissa
on edelleen oikeushallinnon asiantuntijoita oikeushallintoon kohdistuneista muutoksista huolimatta.
Hyvien liikenneyhteyksien vuoksi Kouvola kytkeytyy saumattomasti
Etelä-Suomen työmarkkina-alueeseen ja Helsingin seutuun. Pendelöintiä kaupunkien välillä tapahtuu paljon. Kouvolaan pendelöidään
merkittävissä määrin töihin pääkaupunkiseudun, Lahden, Mikkelin,
Lappeenrannan, Haminan ja Kotkan muodostaman kehän alueelta.
Jopa päivittäiseen pendelöintiin hyvät ja nopeat joukkoliikenneyhteydet antavat erinomaiset mahdollisuudet.
Mitä viraston toiminnan kannalta merkityksellistä asiantuntijoiden (oikeustieteellinen, taloustieteellinen ja yhteiskuntatieteellinen) ja sitä tukevan henkilöstön koulutusta kaupungissanne ja sen työssäkäyntialueella on tarjolla?
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa kaupan, hallinnon ja
oikeustieteiden sekä tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen koulutusta
ylempään ammattikorkeakoulututkintoon saakka. Koulutusohjelmat
sisältävät mm. taloushallinnon, digitaalisen liiketoiminnan, viestinnän
sekä julkishallinnon ja juridiikan opintosuunnat jotka mahdollistavat
myös kansalliset oikeustradenomiopinnot sekä tietoverkot sekä niiden
hallinnoinnin. Tarkastelemalla koulutustarjontaa työssäkäyntialueella
myös Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Lappeenrannan teknillisen
yliopiston sekä mm. Itä-Suomen yliopiston ja Vaasan yliopiston avoimet yliopisto-opinnot ovat kouvolalaisten ulottuvilla. Lähin yliopisto
strategisen johtamisen, tietojohtamisen ja johtajuuden, talouden johtamisen, tietotekniikan sekä tuotantotalouden maisteriohjelmien suorittamiseen löytyy Lahdessa ja Lappeenrannassa toimivasta Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.
Miten kaupunkinne on saavutettavissa muualta Suomesta maanteitse, raideliikenteen avulla tai lentämällä?
Kouvola sijaitsee päätieverkon ja rautateiden risteyskohdassa. Kaupungista on päätieverkkoyhteydet kuuteen suuntaan; Helsinkiin, Lahteen, Heinolaan, Mikkeliin, Lappeenrantaan ja Kotkaan. Rautatieyhteydet Kouvolasta on neljään ilmansuuntaan; Helsinkiin, Mikkeliin,
Lappeenrantaan ja Kotkaan sekä lisäksi kansainvälinen junayhteys
Pietariin. Kattava kotimaan ja kansainvälinen lentoyhteystarjonta löytyy Helsinki-Vantaan lentoasemalta reilun tunnin päässä Kouvolasta.
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Joukkoliikenteen murros näkyy myös linja-autoliikenteen kilpailukyvyn
paranemisena. Omalla autolla liikkuville pysäköinti Kouvolan keskustassa on pääosin ilmaista.
Juna on Kouvolan kannalta nopein yhteys suureen osaan Suomea.
Pääkaupunkiseutu on saavutettavissa junalla noin tunnissa ja Helsingin keskusta reilussa tunnissa. Etäisyys Lahteen on junalla alle puoli
tuntia, Lappeenrantaan alle 40 minuuttia, Kotkaan alle 45 minuuttia ja
Mikkeliin noin tunnin. Lahden ja Helsingin suuntaan on arkisin n. 20
junavuoroa molempiin suuntiin. Lappeenrannan suuntaan on arkisin 8
junavuoroa, Mikkelin suuntaan 8 junavuoroa sekä Kotkan suuntaan 5
junavuoroa molempiin suuntiin. Pietariin on neljä edestakaista junavuoroa päivittäin ja ajallinen etäisyys on vain reilun kaksi tuntia. Edellä
mainitut kulkuyhteydet tukevat hyviä tapaamismahdollisuuksia eri tuomioistuimien, oikeusministeriön ja muiden viranomaisten kanssa, sillä
kaikkea yhteydenpitoa ei ole mahdollista hoitaa etäyhteyksin.
Arvioitteko kaupungissanne olevan tuomioistuinviraston toiminnan kannalta
tarkoituksenmukaiset toimitilat?
Kouvolan kaupunki on kartoittanut Tuomioistuinviraston tarpeiden mukaisia tiloja kaupungin keskustan alueelta. Tilojen valintakriteereinä
ovat olleet mm.: Tuomioistuinviraston toiminnan käynnistämisaikataulussa käyttöön otettava riittävän suuri toimistotila vähintään 45 henkilölle, toimitilaturvallisuus, toimitilojen nykyaikaisuus, riittävät tietoliikenneyhteydet sekä liikenteellinen saavutettavuus.
Kouvolassa on laadukkaita ja tarkoituksenmukaisia toimistotiloja kaupungin keskustassa. Tarjolla on kustannustehokkaita toimitiloja uudisrakennuksista tai nykyisistä kiinteistöistä mukautettaviksi Tuomioistuinviraston tarpeiden mukaan. Esitämme tässä vaiheessa Tuomioistuinviraston sijoittumispaikaksi kaupungin keskustasta nopeasti vapautettavissa olevaa kaupungin omistamaa entistä Hovioikeuden taloa sekä uudisrakennuksena suunnitteluvaiheessa olevaa Kouvolan
matkakeskuksen yhteyteen rakennettavaa toimistotaloa. Tiloissa on
mahdollista tehdä järjestelyjä, jotka helpottavat virastojen sijoittumisja käynnistymisvaihetta taloudellisesti.
Hovioikeuden talo sijaitsee Kouvolan keskustassa, kävelymatkan
(noin 800 m, alle 10 minuuttia kävellen) päässä matkakeskuksesta.
Se on vuonna 1996 hovioikeuden käyttöön suunniteltu ja rakennettu
3-kerroksinen toimistorakennus, joka sisältää sekä toimistohuoneita
että erikokoisia istuntosaleja, samoin kuin viihtyisää aulatilaa. Senaatti-kiinteistöt ovat teettäneet vaihtoehtoisia pohjaratkaisuja, jotka
mahdollistavat 80-120 henkilön sijoittumisen rakennukseen. Rakennuksessa on yhteensä n. 4000 k-m². Kiinteistössä on ilmastointi ja koneellinen jäähdytys. Kiinteistö on varustettu nopeilla tietoliikenneyhteyksillä ja sinne on järjestettävissä tarpeiden mukainen kulunvalvonta
turvallisuuden takaamiseksi. Turvallisuusasiat on huomioitu jo rakentamisvaiheessa oikeuslaitoksen käyttötarkoituksen mukaisesti. Pysä-
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köintitilaa löytyy rakennuksen kellarikerroksesta sekä viereiseltä pysäköintialueelta. Keskustan palvelut, mm. majoitus ja ravintolapalvelut,
ovat välittömässä läheisyydessä.
Uusi Kouvolan matka- ja tapahtumakeskus rakennetaan Kouvolan
ydinkeskustaan, nimensä mukaisesti rautatie- ja linja-autoaseman yhteyteen. Kouvolan kaupungin ja urakoitsijan yhteishankkeessa on meneillään suunnitteluvaihe ja neuvottelut tulevien vuokralaisten kanssa.
Kouvolan keskustan kaupunkirakennetta täydentävä ja kaupungin vetovoimaa vahvistava uusi matka- ja tapahtumakeskus toimii tulevaisuuden liikenteellisenä ja kaupunkirakenteellisena solmukohtana luoden samalla erinomaiset puitteet liiketoiminnalle, monipuolisille kongressi- ja kokouspalveluille, kulttuuritapahtumille sekä hyviä liikenneyhteyksiä edellyttäville toiminnoille. Kiinteistö sisältää toimisto- ja liiketilaa, kokous- ja kongressitilaa sekä monitoimiareenan ja hotellin. Turvallisuusasiat huomioidaan rakentamisvaiheessa sijoittuvien vuokralaisten tarpeiden mukaisesti. Tilat ovat myös helposti muunneltavia.
Tiloihin on helposti rakennettavissa kattavat kulunvalvontajärjestelmät
ja tietoliikenneyhteydet sekä henkilöturvallisuuteen liittyvät järjestelyt.
Kellarikerroksessa ja rakennuksen ympäristössä on yhteensä n. 700
autopaikkaa. Suunnitelmiin voi vielä vaikuttaa ja muokata toimitiloja
tarpeiden mukaan. Matka- ja tapahtumakeskuksen on suunniteltu valmistuvan vuoden 2019 lopulla.
Edellä lyhyesti esiteltyjen toimitilavaihtoehtojen lisäksi Kouvolan keskustassa on useita muita käyttökelpoisia ja hyväkuntoisia käyttötarkoituksen mukaan muokattavissa olevia toimitiloja sekä uudisrakennuskohteita, jotka sijaitsevat hyvien liikenneyhteyksien varrella vain kävelymatkan päässä matkakeskuksesta.

Arvioitteko tuomioistuinviraston sijoittumisen kasvattavan alueenne taloutta
(tulotaso, työllisyys ja väestönkehitys)?
Katsomme, että Tuomioistuinviraston merkitys Kouvolalle verrattuna
muihin ehdolla oleviin viraston sijoituspaikkakuntiin on erittäin huomattava. Uuden viraston sijoittaminen paikkakunnalle luo uskoa tulevaisuuteen, tuo mukanaan arvostettuja työpaikkoja sekä antaa koko
seudulle positiivisen signaalin alueen elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin kehittymiseksi. Jokainen työmarkkinoiden kannalta positiivinen
signaali on kaupungille merkittävä uusien välittömien ja välillisten työpaikkojen näkökulmasta. Kouvola on viime aikoina menettänyt päivystysasetuksen myötä yli sata työpaikkaa sekä myös aluesairaalastatuksen. Kaupungin väkiluku on ollut laskeva jo pitkään ja absoluuttisena
lukuarvona yksi suurimmista Suomessa. Uudet työpaikat ovat Kouvolan mahdollisuus vastata tulevaisuuden haasteisiin ja ne ovat Kouvolan uuden kaupunkistrategia 2030 kautta kaupungin kehittymisen välttämätön edellytys.
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Mikä on alueenne työllisyystilanne?
Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimiston mukaan työttömien määrän muutos on ollut helmikuun 2018 työllisyyskatsauksen mukaan
edelliseen vuoteen verrattuna koko maan tilannetta vastaava (-17 %),
kuitenkin Kouvolassa tilanne on heikompi ja työttömien työnhakijoiden
määrä on laskenut selkeästi vähemmän (-13 %). Kouvolassa oli vuoden 2018 helmikuussa 5188 työtöntä työnhakijaa, mikä on 13,5 %
työvoimasta. Pitkäaikaistyöttömien määrä Kouvolassa on vähentynyt
huomattavasti hitaammin koko maan ja Kaakkois-Suomen tilanteeseen verrattuna.
Onko kaupunkinne rakennemuutosaluetta?
Kouvolan seutukunta on ollut äkillisen rakennemuutoksen aluetta vuosina 2007-2009 ja 2011-2012. Kouvolan seutukunta nimettiin äkillisen
rakennemuutoksen alueeksi vuosiksi 2007 ja 2008, jolloin UPM:n
Voikkaan paperitehtaan lopettaminen vei seutukunnalta lähes 700
työpaikkaa. Seutukunnalle myönnettiin jatkoaikaa äkillisen rakennemuutoksen alueena vuoden 2009 loppuun edelleen jatkuneiden metsäteollisuuden lisäirtisanomisten vuoksi. Vuoden 2011 helmikuussa
Kouvola nimettiin uudelleen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi vuoden 2012 loppuun saakka metsäteollisuuden irtisanomisten yhä jatkuttua. Kouvolan seudulla on yksistään metsäteollisuudesta ja sen alihankkijayrityksistä on vähentynyt vuosien 2008 ja 2013 välisenä aikana yli 2300 työpaikkaa. Metsäteollisuuden rakennemuutos on kohdellut Kouvolaa erittäin rankasti, eikä kaupunki ole äkillisen rakennemuutoksen hoitoon kohdistettujen toimenpiteiden jälkeen lähtenyt uuteen nousuun vaan sitä on kohdannut lisäksi mm. hovi- ja hallinto-oikeuksien, hätäkeskuksen ja terveysalan välittömien sekä niiden tuomien välillisten työpaikkojen menettäminen.
Kouvolan kaupunki ja Kymenlaakson liitto ovat yhdessä esittäneet Tuomioistuinviraston sijoittamista Kouvolaan samoin kuin Kouvolan käräjäoikeus lausunnossaan.
Kouvolan kaupunki sitoutuu tukemaan Tuomioistuinviraston sijoittumista Kouvolaan
tarjoamalla järjestelyapua toimitilaratkaisuihin sekä tukipalveluja sijoittumiseen. Katsomme, että edellä esitetyt näkökohdat vastaavat viraston keskeiselle sijainnille
asetettuihin tavoitteisiin sekä tukevat Kouvolan valintaa tuomioistuinten riippumatonta asemaa korostavan Tuomioistuinviraston sijoituspaikaksi. Tuomioistuinviraston sijoituspaikkavalinnan kohdistuessa Kouvolaan, se vaikuttaa oikeusministeriön
hallinnonalan ja valtionhallinnon toiminnan kehittämisen lisäksi merkittävästi laajemmin Kouvolan kaupunkiseudun elinvoiman kehittymiseen.
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