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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄN

PERUSSOPIMUS
Savon erityishuoltopiiriin määrätyt (VNp 24.8.94/796 ja 28.11.96/971) kunnat ovat hyväksyneet
Vaalijalan kuntayhtymälle seuraavan perussopimuksen:

1. luku
KUNTAYHTYMÄ
1§
Nimi ja kotipaikka
Kuntayhtymän nimi on Vaalijalan kuntayhtymä (Vaalijala) ja sen kotipaikka on Pieksämäki.

2§
Tehtävät
Kuntayhtymä järjestää alueellaan kehitysvammaisten erityispalveluja.
Lisäksi kuntayhtymä voi järjestää muita sosiaali-, terveys- ja opetusalan sekä työtoiminnan ja
asumisen erityispalveluja jäsenkuntien ja yhtymäkokouksen päätösten mukaisesti.

3§
Palvelujen antaminen
Ellei laissa ole erikseen toisin säädetty, palveluja annetaan ensisijaisesti toiminnassa mukana
olevan jäsenkunnan, toissijaisesti myös muiden osoittamille henkilöille.

4§
Jäsenkunnat
Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat perussopimusta hyväksyttäessä
Enonkoski
Hartola
Hirvensalmi
Iisalmi
Joroinen
Juankoski
Juva
Kaavi
Kangasniemi
Keitele
Kerimäki
Kiuruvesi
Kuopio

Lapinlahti
Leppävirta
Maaninka
Mikkeli
Mäntyharju
Nilsiä
Pertunmaa
Pieksämäki
Pielavesi
Punkaharju
Puumala
Rantasalmi
Rautalampi

Rautavaara
Ristiina
Savonlinna
Siilinjärvi
Sonkajärvi
Sulkava
Suonenjoki
Tervo
Tuusniemi
Varkaus
Vesanto
Vieremä
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5§
Jäsenkunnan ottaminen ja eroaminen
Kunta, joka erityishuoltopiirijakoa muutettaessa siirtyy Savon erityishuoltopiiriin, tulee kuntayhtymän jäseneksi piirijaon muutoksen voimaantulosta lukien. Vastaavasti jäsenkunta, joka erityishuoltopiirijakoa muutettaessa siirtyy Savon erityishuoltopiiristä, eroaa kuntayhtymän jäsenyydestä
piirijaon muutoksen voimaantulosta lukien.
Kunta voi muulloinkin jäljempänä määrätyin perustein tulla kuntayhtymän jäsenkunnaksi tai erota
kuntayhtymästä ellei erikseen ole toisin säädetty.

2. luku
PERUSPÄÄOMA, JÄSENKUNTIEN OSUUDET JA VASTUUT
6§
Peruspääoma ja jäsenkuntien osuudet peruspääomaan
Peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pääomasijoituksista.
Peruspääomaa voidaan korottaa myös siirrolla oman pääoman muusta erästä. Peruspääoma
jakaantuu jäsenkuntaosuuksiin.

7§
Jäsenkuntien osuudet ja vastuu
Jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteista määräytyvät
peruspääoman jäsenkuntaosuuksien suhteessa.
Kuntayhtymässä pidetään rekisteriä peruspääoman jäsenkuntaosuuksista. Rekisterissä eritellään
jäsenkuntaosuudet osajäsenyyksittäin.

8§
Peruspääoman korottaminen ja alentaminen
Peruspääoman korottamisesta ja alentamisesta päättää yhtymäkokous.
Uuden jäsenkuntaosuuden tai jäsenkuntaosuuden lisäyksen edellyttämän pääomasijoituksen
määrästä ja suoritusajasta päättää yhtymäkokous.
Peruspääoman jakaantuminen jäsenkuntaosuuksiin tarkistetaan kuntayhtymän perustamishankkeeseensa saaman valtionosuuden johdosta.

9§
Kuntayhtymään liittyvän, siitä eroavan ja toimintaa jatkavien kuntien asema
Mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä, suoritetaan jäsenkunnalle yhtymäkokouksen päätöksellä sen jäsenkuntaosuus. Mikäli muut kunnat eivät lunasta eroavan jäsenkunnan jäsenkuntaosuutta, alennetaan peruspääomaa. Korvaus jäsenkuntaosuudesta suoritetaan tasasuuruisina erinä kolmen vuoden aikana eron voimaantulosta lukien.
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10 §
Peruspääoman korko
Kuntayhtymä suorittaa jäsenkuntien peruspääoman jäsenkuntaosuuksille kahdentoista (12)
kuukauden euribor-vuosikorkoa vastaavan koron, joka määräytyy vuoden 1. pankkipäivän mukaisesti.
Korko suoritetaan jäsenkunnille vuosittain seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

3. luku
YHTYMÄKOKOUS
11 §
Edustajien valinta ja lukumäärä
Jäsenkunnat käyttävät kuntayhtymässä päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, johon kukin
jäsenkunta nimeää yhden (1) edustajan. Kunnan äänimäärän ylittäessä yhden sadasosan (1/100)
kuntien yhteenlasketusta äänimäärästä, voi kunta nimetä kaksi (2) edustajaa. Kullekin edustajalle
voidaan valita henkilökohtainen varajäsen.
Edustajavalinnasta on ilmoitettava kirjallisesti kuntayhtymän hallitukselle viimeistään neljätoista
(14) päivää ennen yhtymäkokousta. Ellei ilmoitusta ole tehty, on edustajan esitettävä viimeistään
kokouksessa kunnan antama valtuutus sen äänioikeuden käyttämisestä.

12 §
Äänivalta
Jäsenkunnan äänimäärä yhtymäkokouksessa määräytyy ennen yhtymäkokousta viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan siten, että kunnalla on
1
yksi (1) ääni jokaiselta alkavalta tuhannesosalta (1/1000) tilinpäätökseen merkitystä osuudesta kuntayhtymän toimialojen yhteenlaskettuun peruspääomaan; ja sen lisäksi
2
yksi (1) ääni jokaiselta alkavalta tuhannesosalta (1/1000) osuudestaan viimeisen tilinpäätöksen ja kahden sitä edeltäneen varainhoitovuoden tilinpäätöksen mukaan jäsenkuntien
kuntayhtymän käyttömenoihin suorittamista korvauksista.
Jäsenkunnan äänimäärä jaetaan tasan kokouksessa läsnä olevien kunnan edustajien kesken.
Yhden kunnan äänimäärä voi olla enintään yksi kolmasosa (1/3) yhtymäkokouksen enimmäisäänimäärästä.
Kuntayhtymän jäseneksi tulevan kunnan äänimäärästä sen ensimmäistä jäsenyysvuotta koskevan tilinpäätöksen vahvistamiseen saakka päättää yhtymäkokous.

13 §
Ratkaisuvalta
Yhtymäkokous ratkaisee asiat, joita yhtymäkokous (kunnanvaltuusto) ei lain mukaan voi siirtää
muun toimielimen ratkaistavaksi, ja joista sen on tämän perussopimuksen, kuntayhtymän hallintosäännön tai muun johtosäännön mukaan päätettävä.
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14 §
Varsinaiset kokoukset, koollekutsuminen
Yhtymäkokouksen kutsuu koolle kuntayhtymän hallitus. Kevätkokous on pidettävä viimeistään
kesäkuun loppuun mennessä ja syyskokous lokakuun loppuun mennessä. Hallituksen niin päättäessä tai äänimäärältään vähintään kolmasosaa (1/3) edustavien jäsenkuntien sitä vaatiessa
pidetään hallituksen esittämien tai jäsenkuntien vaatimuksessa mainittujen yhtymäkokouksen
toimialaan kuuluvien asioiden käsittelyä varten ylimääräisiä yhtymäkokouksia.
Kokouskutsu on lähetettävä jäsenkuntien kunnanhallituksille ja kuntayhtymän hallitukselle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on pyrittävä lähettämään samassa
määräajassa niille yhtymäkokousedustajille, joiden valinnasta on tehty 11 §:ssä tarkoitettu ilmoitus
kuntayhtymän hallitukselle.
Kevätkokouksessa on vahvistettava kuntayhtymän edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus, syyskokouksessa hyväksyttävä kuntayhtymän taloussuunnitelma ja seuraavan vuoden
talousarvio. Kunnanvaltuustojen toimikauden alkaessa ensimmäisessä yhtymäkokouksessa on
lisäksi valittava kuntayhtymän hallitus, tilintarkastajat ja tarkastuslautakunta.

15 §
Päätösvaltaisuus
Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun kokouksessa läsnä olevat edustajat edustavat vähintään
puolta (1/2) yhtymäkokouksen enimmäisäänimäärästä.
Asioissa, joiden käsittelyyn 16 §:n mukaan kaikki edustajat eivät saa ottaa osaa, päätösvaltaisuus
lasketaan asioiden käsittelyyn oikeutettujen kuntien yhteenlasketusta äänimäärästä ja niistä läsnä
olevien edustajien äänimäärästä.

16 §
Toiminta
Yhtymäkokouksen toiminnasta määrätään tarkemmin yhtymäkokouksen erikseen hyväksymässä
yhtymäkokouksen työjärjestyksessä.

4. luku
KUNTAYHTYMÄN HALLITUS
17 §
Jäsenten lukumäärä ja valinta
Yhtymäkokous valitsee kuntayhtymän hallitukseen kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi
ajaksi kolmetoista (13) jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Yhtymäkokous
valitsee hallituksen jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan noudattaen
samaa menettelyä kuin kunnanvaltuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia valittaessa.
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18 §
Tehtävät, ratkaisuvalta ja toiminta
Hallitus johtaa kuntayhtymän hallintoa ja huolehtii tällöin kuntayhtymän hallintotehtävistä siten
kuin siitä erikseen kuntalaissa ja erityislaissa säädetään tai perussopimuksessa, hallintosäännössä ja muissa johtosäännöissä määrätään.
Hallitus ratkaisee kaikki kuntayhtymän toimialaan ja toimivaltaan kuuluvat asiat edellä 13 §:ssä
yhtymäkokoukselle määrättyjä asioita lukuunottamatta. Ratkaisuvallan siirtämisestä hallituksen
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä viranhaltijalle määrätään hallintosäännössä.

5. luku
SUUNNITTELU JA TALOUS
19 §
Talousarvio ja taloussuunnitelma
Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus esitysten tekemiseen
kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Seuraavan kalenterivuoden talousarvio- ja suunnitelmaehdotus on toimitettava jäsenkunnille heinäkuun loppuun mennessä ja hyväksytty talousarvio ja suunnitelma marraskuun loppuun mennessä.
Muutokset talousarvioon on hyväksyttävä talousarviovuoden aikana.

20 §
Hallinnon ja talouden tarkastaminen
Hallinnon ja talouden tarkastamisessa noudatetaan kuntalain (365/95) säädöksiä ja kuntayhtymän tarkastussäännön määräyksiä.
Tarkastuslautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi (2) jäsentä sekä
jokaiselle jäsenelle henkilökohtainen varajäsen.

21 §
Suunnitelmapoistot
Poistosuunnitelman hyväksyy yhtymäkokous.

6. luku
KORVAUSTEN JA MAKSUOSUUKSIEN SUORITTAMINEN
22 §
Suoritteiden hinnoittelu ja laskutus
Suoritehinnoittelun perustana on omakustannushinta, joka sisältää suoritteen tuottamisesta
aiheutuneet välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset.
Välittömien ja hallinnon yleiskustannusten tulee perustua todellisiin kustannuksiin. Pääomakustannukset sisältävät rahoituskustannukset ja suunnitelman mukaiset poistot.
Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Jollei jäsenkuntien ja kuntayhtymän kesken muuta sovita, tulee laskusta käydä ilmi kunnan maksuvelvollisuuden perusteet.
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Suoritteiden hinnoitteluperusteet vahvistaa yhtymäkokous talousarvion hyväksymisen yhteydessä.
Suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa yhtymähallitus etukäteen joulukuun loppuun mennessä.
Yksikköhintoja määrättäessä arvioidaan suoritteiden määrä ja asiakkailta perittävien maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan muiden tulojen määrä.
Olennainen ylijäämä tai alijäämä otetaan huomioon toimintavuoden aikana muuttamalla
tarvittaessa yksikköhinnoittelua.
Yksikköhintoja voidaan muuttaa toimintavuoden aikana myös talousarvion hyväksyttyyn
muutokseen perustuen ja siten, että yksikköhintoja korottava muutos voi tulla voimaan aikaisintaan ilmoitusta seuraavan toisen kuukauden alusta lukien.

23 §
Investoinnit ja pitkäaikaisen vieraan pääoman rahoitus
Kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta investointimenoon valtionosuutena, jäsenkunnan
rahoitusosuutena tai oman pääoman sijoituksena tai lainana jäsenkunnalta tai rahoituslaitokselta.
Jäsenkunnan rahoitusosuuden, oman pääoman sijoituksen tai jäsenkuntalainan ehdoista
päättää yhtymäkokous hankekohtaisesti.
Perustamishankkeen arvioitu kustannus jaetaan valtionosuuden määräämiseksi jäsenkuntaosuuksiksi viimeisen tilinpäätöksen peruspääoman jäsenkuntaosuuksien suhteessa, ellei
muusta jakoperusteesta ole sovittu hankekohtaisesti.

24 §
Rahastojen perustaminen
Rahaston perustamisesta ja sen säännöstä päättää yhtymäkokous.

25 §
Maksuajat
Korvausten ja investointien rahoittamisen perittävien oman pääoman sijoitusten maksuaikojen
tulee olla jäsenkunnille yhtenäiset. Ne määrätään laskutuksen ja maksuunpanon yhteydessä
siten, että kunnalle jää vähintään neljäntoista (14) päivän suoritusaika.

26 §
Tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja hyväksyminen
Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja kuntayhtymän johtaja.

27 §
Viivästymiskorko
Maksun viivästyessä ovat jäsenkunta ja kuntayhtymä velvolliset maksamaan viivästyneelle
maksusuoritukselleen viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 3 momentin mukaisesti.
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7. luku
KUNTAYHTYMÄN EDUSTAMINEN JA NIMENKIRJOITUS
28 §
Edustaminen
Kuntayhtymän hallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa yhtymää sekä tekee sen puolesta
sopimukset. Hallitus voi siirtää edellä tarkoitettuja tehtäviä ja valtuuksia alaisilleen viranhaltijoille.

29 §
Nimenkirjoitus
Kuntayhtymän nimenkirjoituksesta määrätään kuntayhtymän hallintosäännössä.

8. luku
KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN
30 §
Purkaminen ja loppuselvitys
Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot.
Kuntayhtymän purkautuessa yhtymähallitus huolehtii loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat
sovi muusta järjestelystä.
Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen
eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille jäsenkuntaosuuksien suhteessa. Jos
kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on
varoja suurempi, jäsenkunnat suorittavat erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa.

9. luku
SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET
31 §
Voimaantulo ja soveltaminen
Tämä perussopimus tulee voimaan, kun Kuntalain 79 §:n 2 momentin edellyttämä vähimmäismäärä kuntayhtymän jäsenkunnista on sen hyväksynyt, kuitenkin aikaisintaan 1.7.2012 lukien.
----------------Kuntayhtymän 38 jäsenkunnasta 29 eli 76,3 % on ilmoittanut 30.3.2012 mennessä hyväksyvänsä
muutetun perussopimuksen. Sopimuksen hyväksyneissä kunnissa asui 77,8 % kuntayhtymän yhteenlasketusta asukasmäärästä. Näin ollen perussopimuksen muutoksen edellyttämät ehdot täyttyvät sekä
sopimuksen hyväksyneiden kuntien määrän että asukasluvun suhteen.
Uusi tarkistettu perussopimus tulee voimaan 1.7.2012 alkaen.

