
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Siun sote   
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 

 
 

Perussopimus 
 

  
  

Hyväksytty jäsenkuntien valtuustoissa:  

 

Heinävesi 20.6.2016/ lisäys § 24 a 10.5.2021 

Ilomantsi 20.6.2016/ lisäys § 24 a 24.5.2021 

Joensuu 20.6.2016/ lisäys § 24 a 26.4.2021 

Juuka 13.6.2016/ lisäys § 24 a 10.5.2021 

Kitee 27.6.2016/ lisäys § 24 a 3.5.2021 

Kontiolahti 6.6.2016/ lisäys § 24 a 12.4.2021  

Lieksa 20.6.2016/ lisäys § 24 a 26.4.2021  

Liperi 20.6.2016/ lisäys § 24 a 26.4.2021 

Nurmes 22.6.2016/ lisäys § 24 a 29.4.2021 

Outokumpu 20.6.2016/ lisäys § 24 a 26.4.2021 

Polvijärvi 21.6.2016/ lisäys § 24 a 28.4.2021  

Tohmajärvi 13.6.2016/ lisäys § 24 a 26.4.2021 

Rääkkylä 20.6.2016/ lisäys § 24 a 21.6.2021 (ei hyväksytty) 

Valtimo 13.6.2016 / 1.1.2020 kuntaliitos Nurmeksen kanssa 

 

 

 

  

  



 

    
  



 

1 luku  

KUNTAYHTYMÄ  

    

  

1 §  

Nimi ja kotipaikka  

  

Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen 

kuntayhtymä. Sen kotipaikka on Joensuun kaupunki. Kuntayhtymän 

valtuuston päätöksellä kuntayhtymä voi ottaa käyttöön muun toiminimen.  

 

 

2 §  

Tehtävät  

  

Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta alueensa 

väestölle yhdenvertaisilla periaatteilla lainsäädännön mukaiset sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelut, jotka eri lakien mukaan ovat jäsenkuntien 

järjestämisvastuulla. Tällä sopimuksella jäsenkuntien järjestämisvastuu 

siirtyy kuntayhtymälle.  

  

Kuntayhtymä järjestää myös jäsenkuntiensa puolesta pelastuslain (379/ 

2011) 24 §:ssä tarkoitetun alueellisen pelastustoimen palvelut 

valtioneuvoston vahvistamalla alueella.   

  

Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon tehtävät sekä 

leirintäalueviranomaistehtävät  

jäsenkuntien puolesta siltä osin kuin kunnat ovat antaneet tehtävät 

kuntayhtymän hoidettavaksi. Mikäli jäsenkunta on antanut tehtävät 

kuntayhtymän hoidettavaksi, jäsenkunnan järjestämisvastuu on siirtynyt 

kuntayhtymälle.  

  

Palvelut toteutetaan väestön tarpeet huomioon ottaen lähellä palvelujen 

käyttäjiä tukien asukkaiden itsenäistä arjessa selviytymistä. 

Järjestämisvastuuseen kuuluvat ehkäisevät, korjaavat ja hoitavat, 

kuntouttavat sekä muut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhtenäisenä 

kokonaisuutena.  

  

Kuntayhtymä voi tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut seuraavin tavoin:  

  

1) tuottamalla ne itse,    

2) kuntalain (410/2015) 49 §:ssä tarkoitetulla tavalla sopimuksin yhdessä 

toisen kunnan tai kuntayhtymän kanssa,    

3) hankkimalla palveluja muulta palvelujen tuottajalta,    

4) antamalla palvelun käyttäjälle sosiaali‐ ja terveydenhuollon 

palvelusetelistä annetun lain (569/2009) mukaisen palvelusetelin, tai   5) 

muulla laissa säädetyllä tavalla.   

   



 

Kuntayhtymällä voi olla yhtymävaltuuston perustamia liikelaitoksia ja se 

voi omistaa tai olla osakkaana niissä osakeyhtiöissä ja jäsenenä muissa 

yhteisöissä, joiden toiminnalla edistetään kuntayhtymän tehtäväalaa.   

   

Kuntayhtymä voi omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta.   

Kuntayhtymä on myös erikoissairaanhoitolain mukainen sairaanhoitopiiri 

sekä kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukainen 

erityishuoltopiiri.   

  

Kuntayhtymä voi järjestää tai tuottaa myös muita toimialaansa kuuluvia 

tai sitä tukevia palveluja.   

  

Kuntayhtymä voi myydä palveluja ulkopuoliselle taholle.   

  

  

3 §   

Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tehtävät  

Pelastustoimen tehtävien hoitamista varten kuntayhtymässä on 

kunnallisena liikelaitoksena toimiva pelastuslaitos. Liikelaitoksella on 

johtokunta, joka toimii yhtymähallituksen alaisuudessa pelastuslain 

mukaisena monijäsenisenä toimielimenä (pelastusviranomainen).   

  

Pelastuslaitoksen johtajana toimii virkasuhteessa oleva pelastusjohtaja.  

  

Pelastuslaitos tuottaa pelastus- ja ensihoitopalveluja 

palvelutasopäätöksen mukaisesti. Pelastustoimen palvelutason tulee 

vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia (pelastuslaki 379/2011).   

  

Kunnan halutessa päätettyä palvelutasoa korkeampaa pelastustoimen 

palvelujen tasoa vastaa se näiden palvelujen tuottamisesta aiheutuvista 

kustannuksista.  

  

Muista pelastuslaitoksen tehtävistä, johtokunnasta ja hallinnosta 

määrätään hallintosäännössä.  

  

  

4 §   

Palvelujen antaminen   

   

Kuntayhtymä tuottaa sosiaali‐ ja terveydenhuollon palveluja ensisijaisesti 

henkilöille, joilla on kotikuntalain (201/1994) mukainen kotipaikka 

kuntayhtymän jäsenkunnassa, jollei laista tai erillisistä sopimuksista 

muuta johdu.   

  

Omistamiensa toimitilojen lisäksi kuntayhtymä vuokraa tarvitsemansa 

toimitilat ja niihin liittyvät kiinteät koneet ja laitteet ensisijaisesti 

jäsenkunnilta Vuokran suuruudesta ja tilojen kunnossapidosta sovitaan 

vuokrasopimuksissa.  

  

  



 

5 §  

Jäsenkunnat  

  

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Heinävesi, Ilomantsi, Joensuu, Juuka, 

Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, 

Rääkkylä, Tohmajärvi ja Valtimo.  

  

Jäsenkunnat ovat täysjäseniä 2 § 1. ja 2. momenteissa mainittujen 

palvelujen osalta.   

  

Jäsenkuntaa ei voida ilman suostumustaan velvoittaa osallistumaan uusien 

vapaaehtoisten tehtävien hoitamiseen ja näistä aiheutuviin kustannuksiin.  

  

Kuntayhtymän on pidettävä erillistä kirjanpitoa muuna kuin lakisääteisenä 

palveluna harjoitettavasta palvelutuotannosta toimialoittain.  

  

  

6 §  

Jäsenkunnan ottaminen ja eroaminen  

  

Uuden jäsenkunnan ottaminen edellyttää kuntayhtymän perussopimuksen 

muuttamista kuntalain mukaisesti.  

  

Uuden jäsenkunnan jäsenyys kuntayhtymässä alkaa, ellei toisin määrätä, 

perussopimuksen muutoksen hyväksymistä seuraavan kalenterivuoden 

alusta.  

  

Uuden jäsenkunnan liittyessä 2 §:n mukaisten palvelujen käyttäjäksi 

peruspääomasijoituksen määrästä ja suoritusajasta päättää 

yhtymävaltuusto, ellei laista muuta johdu.  

  

Jäsenkunnan, joka haluaa erota kuntayhtymästä, tulee tehdä siitä 

virallinen ilmoitus kuntayhtymän hallitukselle. Ero tulee voimaan 

eroilmoitusta seuraavan kalenterivuoden päätyttyä.  

  

Jäsenkunnan erotessa kuntayhtymästä sille suoritetaan yhtymävaltuuston 

päätöksellä kunnan osuus kuntayhtymän nettovarallisuudesta eron 

voimaantulohetken kirjanpitoarvoista. Mikäli muut kunnat eivät lunasta 

eroavan kunnan osuutta nettovarallisuudesta tai osaa siitä, alennetaan 

peruspääomaa. Korvaus suoritetaan tasasuuruisina erinä viiden (5) 

vuoden aikana eron voimaan tulosta lähtien.   

   

  

7 §  

Peruspääoma ja jäsenkuntien osuudet  

  

Kuntayhtymän peruspääoma muodostuu purkautuvan Pohjois-Karjalan 

sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kunnittaisista 

peruspääomaosuuksista 31.12.2016 tilinpäätöksen mukaisesti. 

Peruspääoma on suuruudeltaan 29.487.459,64 euroa  

  



 

Peruspääomaa voidaan korottaa siirrolla oman pääoman muusta erästä. 

Peruspääoman korottamisesta siirrolla vapaaehtoisista varauksista, muista 

omista rahastoista tai edellisten tilikausien ylijäämästä päättää 

yhtymävaltuusto.  

  

Jäsenkunnan peruspääoman ehtoisesta sijoituksesta tai muusta 

pääomasijoituksesta kuntayhtymään päättää jäsenkunnan valtuusto. 

Jäsenkunnan sijoitus merkitään kuntayhtymässä peruspääoman 

korotukseksi, ellei jäsenkunta ole sijoitusta tehdessään muuta määrännyt.  

  

Peruspääoma jakaantuu jäsenkuntaosuuksiin, joista on pidettävä 

luetteloa.  

  

Kuntayhtymä voi yhtymävaltuuston päätöksen mukaisesti suorittaa 

jäsenkuntien peruspääomaosuuksille korkoa. Sen mahdollisesta 

suorittamisesta, määrästä, perusteista ja suoritusajankohdasta päättää 

yhtymävaltuusto tilivuotta edeltävän vuoden ensimmäisessä kokouksessa.  

  

  

8 §   

Jäsenkuntien osuudet varoista ja vastuut veloista ja velvoitteista  

  

Kuntayhtymä vastaa ensisijaisesti itse omista veloista ja velvoitteistaan.  

  

Jäsenkuntien osuudet kuntayhtymän varoihin määräytyvät kuntayhtymän 

peruspääomaosuuksien suhteessa.  

  

Jäsenkuntien vastuu kuntayhtymää varten otetuista veloista ja 

kuntayhtymään kohdistuvista velvoitteista määräytyy kuntayhtymän 

peruspääomaosuuksien suhteessa.   

   

    

  



 

 

2 luku  

YHTYMÄVALTUUSTO  

  

  

9 §  

Valtuuston nimi  

  

  Kuntayhtymän ylin päättävä toimielin on yhtymävaltuusto.  

  

  

10 §   

Yhtymävaltuuston jäsenten valinta   

   

Jokaisen jäsenkunnan valtuusto valitsee kuntaa edustavat jäsenet 

yhtymävaltuustoon. Jäsenet valitaan yhtymävaltuustoon kunnan edellisen 

vuoden alun asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi 

edustaja jokaista alkavaa kolmea ja puolta tuhatta (3 500) asukasta kohti.  

Kullekin yhtymävaltuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.  

  

Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen 

toimikautta vastaavaksi ajaksi.  

  

Mikäli yhtymävaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa 

kesken toimikauden tai muusta syystä eroaa yhtymävaltuuston 

jäsenyydestä kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron 

myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä 

olevaksi toimikaudeksi.   

  

Mikäli valtuustokauden aikana kuntayhtymään hyväksytään jäseneksi uusia 

kuntia, ao. kunnat valitsevat jäljellä olevaksi valtuuston toimikaudeksi omat 

edustajansa yhtymävaltuustoon noudattaen tämän perussopimuksen 

valintakriteerejä.  

  

  

11 §  

Jäsenten äänivalta  

Kullakin yhtymävaltuuston jäsenellä on yksi (1) ääni. Mikäli jäsen on estynyt 

tai poissa, siirtyy hänen äänivaltansa henkilökohtaiselle varajäsenelle.  

  

  

12 §  

Yhtymävaltuuston päätösvalta  

  

Yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi (2/3) 

kolmannesta jäsenistä on kokouksessa saapuvilla, ja vähintään puolet (1/2) 

jäsenkunnista on edustettuna.  

  



 

Mikäli kuntayhtymä ei järjestä jäsenkunnan puolesta pelastustoimen 

tehtäviä tai ympäristöterveydenhuollon ja leirintäalueviranomaisen 

tehtäviä, kunta ei osallistu päätöksentekoon näiltä osin.  

  

  

13 §  

Yhtymävaltuuston tehtävät  

  

Yhtymävaltuusto kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. 

Yhtymävaltuustolla on kaikki kuntalain mukaan valtuustolle kuuluvat 

tehtävät.  

  

Yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen  

  

▪ yhtymähallituksen ja liikelaitosten johtokuntien jäsenet, 

tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan,  

▪ yhtymähallituksen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä  

▪ liikelaitosten johtokuntien ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajat ja 

varapuheenjohtajat.  

  

Yhtymävaltuuston on viimeistään kesäkuussa  

  

1) käsiteltävä yhtymähallituksen laatima tilinpäätös edelliseltä 

kalenterivuodelta ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus sekä 

tilintarkastajan kertomus samoin kuin tehtyjen muistutusten johdosta 

annetut selitykset ja lausunnot; ja  

  

2) päätettävä tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden 

myöntämisestä yhtymähallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä niistä 

toimenpiteistä, joihin edellisessä kohdassa mainitut kertomukset 

saattavat antaa aihetta.   

   

Yhtymävaltuuston on viimeistään joulukuussa hyväksyttävä kuntayhtymän 

seuraavan vuoden talousarvio sekä vähintään kolmea vuotta koskeva 

taloussuunnitelma.   

  

Yhtymävaltuuston toiminnasta määrätään tarkemmin yhtymävaltuuston 

hyväksymässä hallintosäännössä.  

  

    

  



 

3 luku  

YHTYMÄHALLITUS  

  

  

14 §  

Kokoonpano ja äänimäärä  

  

Yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen hallituksen, jota kutsutaan 

yhtymähallitukseksi. Yhtymähallituksessa on yksitoista (11) jäsentä. 

Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Yksi jäsenistä 

valitaan puheenjohtajaksi. Lisäksi kaksi jäsenistä valitaan 

varapuheenjohtajiksi.  

  

Mikäli hallituksen varsinaisissa jäsenissä ja valtuuston puheenjohtajistossa 

ei ole edustusta kuntayhtymän kaikista kunnista, on edustuksetta jääneistä 

kunnista valittavilla hallituksen varajäsenillä, yhdellä kustakin kunnasta, 

osallistumis- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.  

  

Kullakin yhtymähallituksen jäsenellä on kokouksessa yksi (1) ääni.  

  

  

15 §    

Kokoontuminen   

   

Kutsu hallituksen kokoukseen on annettava vähintään neljä (4) päivää 

ennen kokousta. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä 

kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsuajasta voidaan poiketa asian 

kiireellisyyden sitä vaatiessa.   

  

Kutsu on hallituksen jäsenten lisäksi annettava valtuuston puheenjohtajalle 

ja varapuheenjohtajille sekä niille hallituksen varajäsenille, joilla on 

osallistumis- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.  

  

  

16 §  

Yhtymähallituksen tehtävät  

  

Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymää ja sen hallintoa siten kuin siitä on 

erikseen kuntalaissa ja erityislaeissa säädetty tai perussopimuksessa tai 

kuntayhtymän hallintosäännössä määrätään. Yhtymähallitus valvoo 

kuntayhtymän etua ja edustaa yhtymää sekä tekee sen puolesta 

sopimukset, ellei hallintosäännöllä ole toisin määrätty.  

  

Yhtymähallituksen alaisuuteen voidaan perustaa jaostoja, joiden 

kokoonpanosta ja tehtävistä määrätään hallintosäännössä.  

  

  

  

  

  



 

  

17 §  

Kuntayhtymän nimen kirjoittaminen  

  

Oikeudesta kuntayhtymän nimen kirjoittamiseen määrätään 

hallintosäännössä.  

  

  

18 §    

Kuntayhtymän johtava viranhaltija  

  

  Kuntayhtymän johtavana viranhaltijana toimii toimitusjohtaja.  

  

  

     



 

4 luku  

TARKASTUSLAUTAKUNTA JA JOHTOKUNNAT   

 

 

19 §   

Tarkastuslautakunta   

   

Kuntayhtymässä on tarkastuslautakunta, jonka kokoonpanosta ja 

toiminnasta määrätään hallintosäännössä.   

  

  

20 §  

Johtokunnat  

  

Yhtymävaltuuston perustamalla liikelaitoksella voi olla yhtymähallituksen 

alainen johtokunta, jonka kokoonpanosta ja toiminnasta määrätään 

hallintosäännössä.  

  

  

  

    



 

5 luku 

OMISTAJAOHJAUS  

 

 

21 § 

Omistajaohjaus  

  

Kuntien yhteisessä omistajaohjauksessa yhtymähallitus neuvottelee 

kuntien kanssa kuntayhtymän taloudesta ja investointitarpeista. 

Neuvottelumenettelystä määrätään yhtymävaltuuston hyväksymässä 

hallintosäännössä.  

  

Kuntakohtaiset paikalliset neuvottelukunnat sovittavat yhteen kunta-sote 

-rajapintaan liittyviä toimintoja. Kunta ja kuntayhtymä nimeävät 

edustajansa kuntakohtaiseen neuvottelukuntaan. Neuvottelukuntien 

toimintaan osallistumisesta kuntayhtymän osalta määrätään 

hallintosäännössä.  

  

Kerran vuodessa järjestetään tilinpäätöksen ja toiminnan tarkastamisen 

jälkeen yhteinen kuntafoorumi, josta määrätään tarkemmin 

hallintosäännössä.   

  

  

  

     



 

6 luku 

SUUNNITTELU, TALOUS JA TILINPÄÄTÖS  

  

  

22 §  

Talousarvio ja -suunnitelma sekä seurantajärjestelmä  

  

Talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisessa toimitaan kuntalain 

mukaisesti.  

  

Kuntayhtymässä otetaan käyttöön kuntalaissa (410/2015) tarkoitettu 

talouden ja toiminnan seuranta- ja raportointijärjestelmä, jonka sisällöstä 

määrätään tarkemmin hallintosäännössä.   

  

  

23 §  

Tilinpäätös  

  

Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja.  

  

     



 

7 luku 

KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN JA INVESTOINTIEN RAHOITTAMINEN  

  

  

24 §  

Jäsenkuntien maksuosuudet  

  

Järjestämis- ja tuottamisvastuun aiheuttamat nettokustannukset 

rahoitetaan jäsenkuntien suorittamalla korvauksella (= kuntien 

maksuosuudet). Omistajaohjauksessa määrätään maksuosuuksilla 

kerättävän määrän muutos vuosittain. Muutoksen pohjana käytetään 

kuluvan vuoden ennustetta (Siun sote).  

  

Vuoden 2018 loppuun saakka kuntien maksuosuudet perustuvat 

rahoitusmalliin, jossa käytön mukainen osa on 95 % ja asukasluvun 

mukainen osa on 5 %. Kunnan talousarviovuoden käytön mukainen osa 

perustuu kuluvan vuoden ennusteen (Siun sote) ja kahden (2) edellisen 

vuoden tilinpäätöksiin, joita painotetaan suhteellisesti seuraavasti; kuluva 

vuosi 50 %, edellinen 30 % ja sitä edellinen 20 %. Kunnan 

talousarviovuoden maksuosuus on lopullinen. Asukasluvun mukaisen osan 

määrittämisessä käytetään viimeksi päättyneen vuoden virallista 31.12. 

asukaslukua.  

  

Vuoden 2019 alusta lukien kuntien maksuosuudet määräytyvät kokonaan 

palvelujen käytön perusteella.  

  

  

Edellisestä poiketen pelastustoimen, ensihoidon ja 

ympäristöterveydenhuollon palveluiden rahoitus määräytyy seuraavasti 

(asukaslukuna käytetään tilivuotta edeltävän vuoden 31.12. mukaista 

virallista asukaslukua):  

  

Pelastustoimen lakisääteisten palvelujen maksuosuudet määräytyvät 

kunnan asukasluvun ja pelastuslaitoksen ko. toiminnan kustannusten 

mukaisesti. Ensihoidon maksuosuudet määräytyvät puoliksi kunnan 

asukasluvun mukaan ja puoliksi toteutuneen palvelujen käytön mukaan.  

  

Pelastustoimen ja ensihoidon kustannusten jaossa noudatetaan 

asukaslukua ja tilivuoden toteutuneita kustannuksia.  

  

Ympäristöterveydenhuollon maksuosuudet osoitetaan niille jäsenkunnille, 

jotka ovat antaneet tehtävät kuntayhtymän hoidettavaksi.   

  

Terveysvalvonnan, hallinnon ja talteen otettujen eläinten osalta 

maksuosuudet määräytyvät asukasluvun perusteella. Eläinlääkintähuollon 

maksuosuudet perustuvat rahoitusmalliin, jossa maksuosuuksien 

laskennan perusteena käytetään eläinten lukumääriä kunnissa. Edellä 

olevasta eläinlääkintähuollon maksuosuuksien poiketen jäsenkunta 

maksaa ne kustannukset, jotka aiheutuvat yhteistoiminta-alueelle sen 

osallistumisesta ao. jäsenkunnan alueen kotieläimen omistajalle tai 



 

haltijalle eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 11 ja 13 §:ssä tarkoitetusta 

eläinlääkäripalvelusta aiheutuviin kustannuksiin.  

 

Kuntien omistajaohjauksessa määrätty kuntalaskutuksen yhteismäärä on 

kuntayhtymää sitova. Kuntayhtymän ali- tai ylijäämää ei tasata vuosittain.   

  

Alijäämän kattamisessa noudatetaan kuntalain ao. säädöksiä. Mikäli 

jäsenkunnat eivät ole hyväksyneet kuntalain 119 §:n 2 momentissa 

tarkoitettua selvityshenkilön tekemää ehdotusta alijäämien kattamisesta 

kuntalain 57 §:ssä säädetyllä tavalla, kunnat maksavat alijäämän kolmen 

viimeksi päättyneen tilivuoden toteutuneiden kuntakohtaisten 

kokonaiskustannusten mukaisessa suhteessa seuraavan 

taloussuunnitelman vuosina vuotuisin tasaerin.   

  

Yhtymävaltuusto päättää kalliin hoidon tasausmaksun rajasta.  

  

  

24 a §  

Ylimääräinen maksuosuus  

 

Poiketen siitä, mitä 24 §;ssä on sovittu alijäämän kattamisesta, 

jäsenkunnat maksavat vuonna 2021 perussopimuksen 24 §:n mukaan 

määräytyvien maksuosuuksien lisäksi ylimääräisen maksun, jolla katetaan 

kuntayhtymän vuoden 2020 tilinpäätöksen mukainen kumulatiivinen 

katettava alijäämä. Ylimääräisen maksun suuruutta laskettaessa 

huomioidaan vuoden 2020 valtion 7. lisätalousarvioon sisältyvän 

sairaanhoitopiirien (asetuksen 647/2020 mukaisen) avustuksen vuonna 

2021 maksettava vuoteen 2020 kohdistuva osuus kuntayhtymälle vuonna 

2020 syntyneen alijäämän vähennyksenä.  

 

Kunkin jäsenkunnan osuus ylimääräisestä maksusta määräytyy 

seuraavasti:  

 

- vuoden 2018 tilinpäätöksen mukainen katettava alijäämä jaetaan 

vuoden 2018 tilinpäätöksen kuntakohtaisten toteutuneiden sosiaali- ja 

terveyspalvelujen nettokustannusten mukaisessa suhteessa  

 

- vuoden 2019 tilinpäätöksen mukainen katettavan alijäämän kasvu 

vuoteen 2018 nähden jaetaan vuoden 2019 tilinpäätöksen 

kuntakohtaisten toteutuneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen 

nettokustannusten mukaisessa suhteessa  

 

- vuoden 2020 tilinpäätöksen mukainen katettavan alijäämän kasvu 

vuoteen 2019 nähden vähennettynä valtion vuoden 2020 7. 

lisätalousarvioon sisältyvän sairaanhoitopiirien avustuksen vuonna 

2021 maksettavalla vuoteen 2020 kohdistuvalla osuudella jaetaan 

kuntakohtaisten asukasmäärien (31.12.2020) suhteessa. 

 

 



 

25 §   

Investoinnit ja pääomarahoitus   

   

Kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta investointimenoon 

valtionosuutena, jäsenkunnan rahoitusosuutena, peruspääoman 

korotuksena, lainana rahoituslaitokselta tai käyttää muita 

rahoitusinstrumentteja.  

  

Liikelaitos voi varautua investointeihin myös tulorahoituksen kautta  

  

Jäsenkunnan rahoitusosuuden tai peruspääoman korotuksen ehdoista 

päättää yhtymävaltuusto hankekohtaisesti.  

  

Jäsenkunnan rahoitusosuus investointimenoihin määräytyy 2 §:n 

mukaisessa toiminnassa viimeisen tilinpäätöksen mukaisen 

peruspääomaosuuden perusteella.   

  

  

26 §  

Suunnitelmapoistot  

  

Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet hyväksyy 

yhtymävaltuusto.  

  

  

27 §  

Jäsenkunnan maksuosuuden erääntyminen ja viivästyskorko  

  

Jäsenkunnilta perittävien maksuosuuksien ja muiden suoritusten 

erääntymisajat määritellään siten, että jäsenkunnille jää vähintään 

neljäntoista (14) päivän suoritusaika.  

  

Viivästyneelle suoritukselle jäsenkunta tai kuntayhtymä maksaa korkolain 4 

§:n 1 momentin mukaisen viivästyskoron.  

  

  

28 § 

Rahastot 

 

Kuntayhtymällä voi olla omaan pääomaan kuuluvia rahastoja, joiden 

perustamisesta ja säännöistä päättää yhtymävaltuusto. 

  

     



 

  

8 luku 

HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS  

  

  

29 §  

Hallinnon ja talouden tarkastus  

  

Hallinnon ja talouden tarkastamisessa noudatetaan, mitä siitä on säädetty 

kuntalaissa ja määrätään hallintosäännössä.  

  

    



 

  

9 luku 

KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN JA LOPPUSELVITYS   

   

  

30 §   

Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys   

  

Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. 

Kuntayhtymän purkautuessa yhtymähallituksen on huolehdittava 

loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muuta järjestelystä. 

Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja 

velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan 

jäsenkunnille peruspääomaosuuksien suhteessa. Jos kustannusten ja 

velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on 

varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä 

mainittujen osuuksien suhteessa.   

     



 

  

10 luku 

VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄKAUSI  

   

  

31 §   

Voimaantulo   

   

Tämä perussopimus tulee voimaan 1.8.2016. Kuntayhtymä järjestää 

jäsenkuntiensa puolesta 2 § 1, 2 ja 3 momenteissa mainitut palvelut 

1.1.2017 alkaen.   

  

  

32 §  

Siirtymäkauden määräykset  

  

Vuoden 2017 talousarvio ja -suunnitelma valmistellaan ja hyväksytään 

kuntalain 110 §:n säännökseen perustuvana vuonna 2016.   

  

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän vuoden 

2016 tilinpäätöksen käsittely tapahtuu seuraavasti:   

  

• Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän ao. 

toimielimet valmistelevat ja hyväksyvät tilinpäätöksen.  PohjoisKarjalan 

sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän toimitusjohtaja ja hallitus 

allekirjoittavat tilinpäätöksen.  

• Tilintarkastuksesta vastaa Pohjois-Karjalan sairaan-hoito- ja 

sosiaalipalvelujen valitsema tilintarkastusyhteisö.  

• Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän 

tarkastuslautakunta antaa ja allekirjoittaa arviointikertomuksen, jonka 

laadinnasta vastaa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen 

kuntayhtymän tarkastuslautakunta.  

  

Jäsenkuntien ja Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen 

kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen 

liittyvät oikeudet ja vastuut siirtyvät perustettavalle uudelle 

kuntayhtymälle.   

  

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän 

purkauduttua Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän 

yhtymävaltuustolla ja yhtymähallituksella on oikeus edustaa purkautunutta 

kuntayhtymää, milloin se on välttämätöntä asioiden hoitamiseksi ja 

purkautuneen kuntayhtymän tai jäsenkuntien etujen turvaamiseksi.  

  

Niin kauan kuin Heinäveden kunta kuuluu muuhun kuin Pohjois-Karjalan 

pelastustoimen alueeseen, ei kuntayhtymä järjestä Heinäveden kunnan 

pelastustoimen palveluja.  
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