SISÄ-SAVON TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

I

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1§
Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka
Kuntayhtymän nimi on Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on
Suonenjoen kaupunki.
2§
Jäsenkunnat
Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Suonenjoen kaupunki ja Rautalammin kunta .
3§
Kuntayhtymän tehtävät
Kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa perusterveydenhuollon palveluja jäsenkuntien asukkaille.
Kuntayhtymän tehtäviä ovat yhteistyössä jäsenkuntien kanssa terveydenhuoltolain
tarkoittaman kansanterveystyön, mielenterveyslain tarkoittaman avohoidon ja ennalta
ehkäisevän terveydenhuollon järjestäminen sekä osallistua alueen asukkaiden terveyden ja
hyvinvoinnin edistämistyöhön yhteistyössä jäsenkuntien kanssa.
Jäsenkunta voi olla mukana vain osassa kuntayhtymän toimintaa. Osajäsenyydestä ja sen
ehdoista päättävät kunnat ja kuntayhtymän yhtymäkokous. Mikäli jäsenkunta haluaa, huolehtii
kuntayhtymä myös erikoissairaanhoidon palvelujen hankinnasta.
II

KUNTAYHTYMÄN TOIMIELIMET

YHTYMÄKOKOUS
4§
Jäsenkuntien yhtymäkokousedustajat
Kukin jäsenkunta valitsee yhden yhtymäkokousedustajan kunnassa valintaa edeltäneen
vuoden alussa kotipaikan omaavia kutakin alkavaa kahta tuhatta (2.000) asukasta kohti.
5§
Äänivallan perusteet
Kullakin yhtymäkokousedustajalla on yksi ääni.
6§
Kokoontuminen
Varsinaisia yhtymäkokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätkokous pidetään kesäkuun ja
syyskokous marraskuun loppuun mennessä hallituksen määrääminä päivinä.
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7§
Yhtymäkokouksen tehtävät
Yhtymäkokous
Yhtymäkokous hyväksyy jokaista varainhoitovuotta varten kuntayhtymän talousarvion ja
taloussuunnitelman, päättää vastuuvapauden myöntämisestä ja toimenpiteistä, joihin
tilintarkastuskertomus antaa aihetta, vahvistaa jokaisen varainhoitovuoden tilinpäätöksen,
valitsee kuntayhtymän hallituksen jäsenet ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä heille
varajäsenet, valitsee tarkastuslautakunnan jäsenet ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
sekä heille varajäsenet, valitsee tilintarkastajan ja varatilintarkastajan, hyväksyy toiminnan
kannalta tarpeelliset säännöt. Menettelystä yhtymäkokouksessa määrätään yhtymäkokouksen
työjärjestyksessä.
8§
Päätösvaltaisuus
Yhtymäkokous on päätösvaltainen kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) edustajista on
kokouksessa läsnä.
9§
Kokouskutsu
Kokouskutsu on lähetettävä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta jäsenkuntien
kunnanhallituksille ja yhtymäkokousedustajille. Kokouskutsu voidaan lähettää kirjallisesti tai
sähköisesti. Yhtymäkokouksesta on lähetettävä ilmoitus jäsenkunnille kuukausi ennen
kokousta.
Kuntalain mukaan toimielimelle kuuluvista asioista voidaan päättää varsinaisessa kokouksessa,
sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvassa kokouksessa (sähköinen kokous).
Sähköisessä kokouksessa on huolehdittava tietoturvallisuudesta ja siitä, että salassa pidettävät
tiedot ole ulkopuolisten saatavissa.
10 §
Jäsenkuntien esitykset
Jäsenkunnalla on oikeus saada haluamansa asia yhtymäkokouksen käsiteltäväksi, jos sitä
kirjallisesti vaaditaan hallitukselta kaksi (2) viikkoa ennen kokousta siten, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.
11 §
Käsittely kunnissa
Kuntayhtymä pyytää jäsenkunnilta lausunnot seuraavan vuoden talousarviosta ja
taloussuunnitelmasta syyskuun loppuun mennessä.
HALLITUS
12 §
Kokoonpano ja toimikausi
Kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on
neljä (4) vuotta.
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13 §
Alueellinen edustavuus
Hallituksen jäsenistä on kolme (3) Suonenjoelta, kaksi (2) Rautalammilta.
14 §
Tehtävät
Hallituksen tehtävänä on:
-

turvata perusterveydenhuollon palvelujen ja lähipalveluiden saatavuus molemmissa
jäsenkunnissa ja terveyskeskuksissa tehokkaasti, taloudellisesti, turvallisesti ja
laadukkaasti.
vastata kuntayhtymän hallinnosta, taloudesta, henkilöstöhallinnosta,
terveydenhuoltopalveluista, ennaltaehkäisevästä terveydenhoidosta, tietotekniikasta ja
digitalisaatiosta
edustaa ja valvoa kuntayhtymän etua ja
tehdä sen puolesta sopimukset, jollei hallintosäännössä ole toisin määrätty.

Lisäksi hallituksen tehtävänä on antaa selitys yhtymäkokouksen päätöksestä tehdyn valituksen
johdosta.
15 §
Kuntayhtymän nimen kirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen
Kuntayhtymän puolesta tehtävien sopimusten ja sitoumusten allekirjoittamisesta määrätään
hallintosäännössä.
16 §
Kokouskutsu
Kokouskutsu hallituksen jäsenille on lähetettävä vähintään seitsemän (7) päivää ennen
kokousta kirjallisesti tai sähköisesti.
17 §
Esittely
Hallituksen kokouksessa asiat ratkaistaan viranhaltijan esittelystä. Esittelijöistä määrätään
hallintosäännössä.
III

TALOUS SEKÄ HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS

18 §
Peruspääoma
Peruspääoman määrän vahvistaa yhtymäkokous.
Peruspääoma jaetaan jäsenkuntien osuuksiksi vuoden 2004 ensimmäisen päivän
asukasmäärien osoittamassa suhteessa. Taseen liitteessä peruspääoma ilmoitetaan
jäsenkuntien osuuksina osajäsenyyksien edellyttämällä tarkkuudella. Uuden jäsenkunnan ja
osajäsenyyttään laajentaneen kunnan peruspääomasijoituksen määrästä ja suoritusajasta sekä
peruspääoman korottamisesta siirrolla muusta omasta pääomasta päättää yhtymäkokous.
Kuntayhtymä suorittaa jäsenkuntien peruspääomaosuuksille yhtymäkokouksen vuosittain
vahvistaman koron. Korko suoritetaan jäsenkunnille vuosittain seuraavan tammikuun loppuun

3

mennessä.
19 §
Jäsenkuntien osuudet ja vastuu
Jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteista määräytyvät
peruspääomaosuuksien suhteessa. Kuntayhtymässä on pidettävä rekisteriä jäsenkuntien
peruspääomaosuuksista ja eläkevastuista.
20 §
Talousarvio ja -suunnitelma
Seuraavan vuoden talousarviota ja taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on
varattava lokakuun loppuun mennessä tilaisuus lausunnon antamiseen ja esityksen
tekemiseen kuntayhtymän rakenteiden tai toiminnan kehittämisestä, hallinnosta, taloudesta ja
henkilöstöstä ja palveluista. Alustava talousarvioaineisto tulee toimittaa kuntiin
syyskuunloppuun mennessä. Talousarvio ja -suunnitelma tulee käyttötalouden osalta eritellä
toimintoalueittain (jäsenkunnat) ja investointien osalta hankkeittain. Seuraavan
kalenterivuoden hyväksytty talousarvio ja taloussuunnitelma on toimitettava jäsenkunnille
marraskuun loppuun mennessä. Tilikauden aikana hyväksyttävien talousarviomuutosten on
perustuttava määrärahojen, tuloerien sekä tavoitteiden osalta toiminnan tai palvelujen käytön
taikka talouden yleisten perusteiden tilikauden aikana jo tapahtuneisiin tai arvioitaviin
muutoksiin.
Kuntayhtymän on toimitettava 3 kertaa vuodessa (huhtikuu, elokuu, joulukuu) jäsenkunnille
tiedot talousarvion ja taloussuunnitelman toteutumisesta, palvelutoiminnasta, taloudesta ja
henkilöstöhallinnosta.
21 §
Poistot
Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet hyväksyy yhtymäkokous. Mikäli riittävän
oman pääoman turvaaminen, korvausinvestointeihin varautuminen tai pitemmällä aikavälillä
terve ja tasapainoinen taloudenhoito edellyttävät jälleenhankinta-arvojen mukaisten poistojen
käyttöä palvelusuoritteiden hinnoittelussa voidaan se toteuttaa yhtymäkokouksen päätöksellä.
22 §
Kuntalaskutuksen perusteet
Kuntien välisen kustannusten jaon ja sisäisen laskutuksen perusteet
Kuntakohtaisen tulosalueen toiminnasta aiheutuvat talousarvion mukaiset nettomenot
kohdistetaan asianomaiselle jäsenkunnalle. Kotikunta maksaa kuntalaistensa toisen kunnan
alueella sijaitsevasta yksiköstä saamien palvelujen kustannukset mainitun yksikön
suoritehinnan mukaisesti. Jäsenkuntien välisessä sisäisessä laskutuksessa käytettävän
suoritehinnoittelun perustana on omakustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät ja
välilliset kustannukset [hallinnon yleiskustannukset] ja pääomakustannukset. Suoritteiden
talousarviovuoden aikana käytettävät yksikköhinnat vahvistaa yhtymäkokous talousarvion
hyväksymisen yhteydessä. Luottamushenkilöhallinnon ja keskushallinnon kustannukset
laskutetaan jäsenkunnilta asukaslukujen suhteessa.
Yhteisten kustannuspaikkojen kustannukset jaetaan suoritteiden mukaan. Hallitus hyväksyy
vuosittain talousarvion yhteydessä kustannusten jaon perusteet. Rahoitusmenoista
talousarviolainojen korot ja muut rahoitusmenot jaetaan asukaslukujen suhteessa.
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Perusterveydenhuollon ja muun oman toiminnan laskutus
Varainhoitovuoden kustannusten kattamiseksi jäsenkunnilta peritään edellä tarkoitettujen
perusteiden mukaan määräytyvistä kustannusosuuksista maksuosuusennakkoja kuukausittain
1/12 osaa. Jäsenkunnille on varattava vähintään neljäntoista (14) päivän suoritusaika
ennakkomaksujen maksamiselle. Tilinpäätöksessä suoritetaan tasauslaskelma. Tilikauden
tuloksena syntyvä ali/ylijäämä on kuntakohtaista ao. jäsenkunnalle kuuluvaa osuutta, joka
palautetaan peruskunnalle viimeistään 1.7. mennessä.
Erikoissairaanhoidon kuntalaskutus
Ulkopuolelta ostettu erikoissairaanhoidon kustannus on ao. jäsenkunnalle kuuluvaa menoa.
Mikäli jäsenkunta haluaa kuntayhtymän huolehtivan myös erikoissairaanhoidon palveluiden
hankinnasta, kuntayhtymä perii erikoissairaanhoidon palvelujen hankinnasta aiheutuvat
kustannukset samoin perustein kuin palveluja tuottava yksikkökin ne perisi
(läpilaskutusperiaate). Seuraavaa tilivuotta koskevasta läpilaskutusperiaatteesta sovitaan
kunkin kunnan kanssa 31.5. mennessä. Tilinpäätöksessä suoritetaan tasauslaskelma, jonka
perusteella kukin jäsenkunta saa liikaennakot palautuksena tai maksaa ylityksen lisäkantona.
Varainhoitovuoden kustannusten kattamiseksi jäsenkunnalta peritään edellä tarkoitettujen
perusteiden mukaan määräytyvistä kustannusosuuksista kuukausittain 1/12 osaa.
Jäsenkunnalle on varattava vähintään neljäntoista (14) päivän suoritusaika ennakkomaksujen
maksamiseen. Tilikauden tuloksena syntyvä ali/ylijäämä on kuntakohtaista ao. jäsenkunnalle
kunnalle kuuluvaa osuutta, joka palautetaan peruskunnalle viimeistään 1.7. mennessä.
23 §
Investointien pääomarahoitus
Kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta investointimenoihin valtionosuutena, jäsenkunnan
oman pääoman ehtoisena sijoituksena tai lainana jäsenkunnalta tai rahoituslaitokselta.
Perustamishankkeiden arvioidut kustannukset jaetaan valtionosuuden määräämiseksi
jäsenkuntien osuuksiksi viimeisen tilinpäätöksen peruspääoman jaon suhteessa. Jäsenkunnan
osuus valtionosuudesta on näin lasketun kunnan perustamishankkeen kustannusosuuden ja
kunnan valtionosuusprosentin mukainen. Valtionosuuden ja -avustuksen määrällä korotetaan
peruspää-omaa ja kunkin kunnan osuutta peruspääomasta. Varautuminen kuntayhtymän
tulevien investointien rahoitukseen on jäsenkuntien vastuulla. Jäsenkunta voi avustaa
kuntayhtymää perusterveydenhuollossa koneiden, kojeiden ja laitteiden hankinnassa.
24 §
Rahastojen perustaminen
Rahastojen perustamisesta ja niiden säännöistä päättää yhtymäkokous.
25 §
Viivästyskorko
Maksun viivästyessä kuntayhtymä voi periä korkolain (2002/340) 4 §:n mukaisen
viivästyskoron. Jäsenkunnat huolehtivat määräaikoja noudattaen kuntayhtymän
maksuosuusennakkojen maksamisesta. Jäsenkuntien kuntaosuusennakoista ei peritä
viivästyskorkoa.
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26 §
Tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja hyväksyminen
Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja esittelijä. Hyväksyessään tilinpäätöksen
yhtymäkokous päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden
tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.
27 §
Kuntayhtymästä eroavan ja toimintaa jatkavien kuntien asema
Perussopimus on voimassa toistaiseksi. Irtisanomisaika kuntayhtymästä on yksi vuosi.
Lainsäädännön muutoksista johtuen jäsenkunnat voivat yhteisellä päätöksellä lakkauttaa
kuntayhtymän irtisanomisaikaa nopeammin. Jäsenkunta voi erota kuntayhtymästä
ilmoittamalla siitä kuntayhtymän hallitukselle ja toiselle jäsenkunnalle. Kuntayhtymän on
lunastettava kunnalta sen osuudet kuntayhtymään, milloin kunta kuntalain mukaisesti eroaa
kuntayhtymästä. Lunastettavista osuuksista kuntayhtymän on suoritettava korvaus, joka
vastaa kunnan osuutta kuntayhtymän varoista vähennettynä veloilla ja varojen hankintaan
saadun valtionosuuden ja valtion avustuksen suhteellisella määrällä ja eläkevastuilla.
Korvausta määrättäessä huomioidaan siirtymävaiheen taseessa olevien irtaimistojen ja
varastojen arvot, ja 18 §:ssä mainittu osuus ylijäämästä. Korvauksen suuruus määräytyy
kunnan peruspääoman ja yli- tai alijäämän summasta. Milloin kuntayhtymän varat ovat 1
momentissa tarkoitettuja vähennettäviä määriä pienemmät, kuntayhtymästä eroavan tai
osuuksistaan luopuvan kunnan on suoritettava kuntayhtymälle erotuksesta luovutettavia
osuuksia vastaava korvaus. Se on suoritettava jäljempänä tarkoitettuun ajankohtaan
mennessä.
Jäsenkunnalta lunastettuihin osuuksiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat vuoden
kuluttua jäsenkunnan ilmoitettua eroamisesta, jollei yhtymäkokouksen suostumuksella toisin
sovita. Sama koskee oikeuksien ja velvollisuuksien lakkaamista kunnan luopuessa
osuuksistaan, vaikka niitä ei lunasteta kuntayhtymälle. Jäsenkunnan erotessa kuntayhtymässä
toimintaa jatkavien jäsenkuntien peruspääomaosuudet määritetään muutosajankohdasta
alkaen kuntayhtymään jäävien jäsenkuntien peruspääomapanoksia vastaaviksi.
28 §
Hallinnon ja talouden tarkastaminen
Hallinnon ja talouden tarkastamisesta noudatetaan mitä siitä on säädetty kuntalaissa ja
määrätty kuntayhtymän tarkastussäännössä. Tarkastuslautakuntaan valitaan puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja kolme (3) muuta jäsentä sekä jokaiselle jäsenelle henkilökohtainen
varajäsen. Tarkastuslautakunnan jäsenistä on kolme (3) Suonenjoelta ja kaksi (2)
Rautalammilta.
29 §
Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys
Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymän purkautuessa
hallituksen on huolehdittava loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta 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.
30 §
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Voimaantulo ja soveltaminen
Tämä perussopimus tulee voimaan 1.7.2016.
Hallitus
25.5.2016 § 9
Yhtymäkokous 26.5.2016 § 7
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