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POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITOJA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ

PERUSSOPIMUS
1 luku
KUNTAYHTYMÄ
1§
Nimi ja kotipaikka
Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen
kuntayhtymä. Sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.
2§
Tehtävät
Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää alueellaan jäsenkuntien puolesta laissa
säädettyjä erikoissairaanhoito- ja kehitysvammaisten erityishuoltopalveluja.
Kuntayhtymä voi yhtymävaltuuston päättämässä laajuudessa tuottaa tai järjestää myös muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sekä järjestää erityisopetusta.
Kuntayhtymällä voi olla yhtymävaltuuston perustamia liikelaitoksia ja se voi
olla osakkaana niissä osakeyhtiöissä ja jäsenenä muissa yhteisöissä, joiden
toiminnalla edistetään kuntayhtymän tehtäväalaa.
Kuntayhtymä hoitaa lastensuojelun suurten kustannusten tasausrahastoa siten kuin siitä on erikseen laissa säädetty.
Tehtäviensä toteuttamiseksi kuntayhtymä voi omistaa ja hallita sairaaloita ja
muita toimitiloja.
3§
Palvelujen antaminen
Kuntayhtymä antaa palveluja ensisijaisesti henkilöille, joilla on kotikuntalain
(201/1994) mukainen kotipaikka jäsenkunnassa, jollei laista tai erillisistä sopimuksista muuta johdu.
Kuntayhtymä voi myydä 2 §:ssä mainittuja palveluja ja vuokrata 2 §:n 5 momentissa mainittuja tiloja ulkopuolisille.
4§
Jäsenkunnat
Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Eno, Heinävesi, Ilomantsi, Joensuu, Juuka,
Kesälahti, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi,
Pyhäselkä, Rääkkylä, Tohmajärvi ja Valtimo.
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5§
Jäsenkunnan ottaminen ja eroaminen
Kunnan jäsenyydestä sairaanhoitopiiriin on säädetty erikoissairaanhoitolaissa.
Kunnan jäsenyydestä erityishuoltopiiriin on säädetty kehitysvammaisten erityishuoltoa koskevassa laissa.
Uuden jäsenkunnan jäsenyys kuntayhtymässä alkaa, ellei toisin määrätä,
uuden perussopimuksen hyväksymistä seuraavan kalenterivuoden alusta.
Jäsenkunnan, joka haluaa erota kuntayhtymästä, tulee tehdä siitä ilmoitus
kuntayhtymän hallitukselle. Ero tulee voimaan eroilmoitusta seuraavan kalenterivuoden päätyttyä.
6§
Peruspääoma ja jäsenkuntien osuudet
Kuntayhtymän peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pääomasijoituksista.
Peruspääomaa voidaan korottaa myös siirrolla oman pääoman muusta erästä. Peruspääoma jakaantuu jäsenkuntaosuuksiin.
Peruspääoman korottamisesta ja alentamisesta päättää yhtymävaltuusto.
Uuden jäsenkunnan liittyessä 2 §:n 1 momentin mukaisten palvelujen käyttäjäksi tai kuntayhtymän ryhtyessä järjestämään jäsenkunnalleen 2 §:n 2 momentissa tarkoitettuja palveluja peruspääomasijoituksen määrästä ja suoritusajasta päättää yhtymävaltuusto, ellei laista muuta johdu.
Jäsenkunnan erotessa kuntayhtymästä 2 §:n 1 momentin mukaisten palvelujen käyttäjänä tai jäsenkunnan irtaantuessa 2 §:n 2 momentin mukaisista
toiminnoista sille suoritetaan yhtymävaltuuston päätöksellä kunnan osuus
peruspääomasta tai osa siitä. Mikäli muut kunnat eivät lunasta eroavan jäsenkunnan osuutta, alennetaan peruspääomaa. Korvaus jäsenkuntaosuudesta suoritetaan tasasuuruisina erinä viiden vuoden aikana eron voimaantulosta lukien.
Peruspääoman jakaantuminen jäsenkuntaosuuksiin tarkistetaan kuntayhtymän perustamishankkeeseensa saaman valtionosuuden johdosta.
Kuntayhtymän on pidettävä jäsenkuntaosuuksista luetteloa. Taseen liitteessä
peruspääoma ilmoitetaan jäsenkuntien euromääräisinä osuuksina eriteltynä
2 §:n 1 ja 2 momentin mukaista toimintaa varten suoritettuihin peruspääomasijoituksiin.
Jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteista määräytyvät jäsenkuntaosuuksien suhteessa.
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Kuntayhtymä voi yhtymävaltuuston päätöksen mukaisesti suorittaa jäsenkuntien peruspääomaosuuksille korkoa. Sen mahdollisesta suorittamisesta,
määrästä, perusteista ja suoritusajankohdasta päättää yhtymävaltuusto tilivuotta edeltävässä kevätkokouksessaan.
2 luku
YHTYMÄVALTUUSTO
7§
Valtuuston nimi
Kuntayhtymän valtuustosta käytetään nimitystä yhtymävaltuusto.
8§
Yhtymävaltuuston jäsenten valinta
Kunnat valitsevat jäsenet yhtymävaltuustoon kunnan edellisen vuoden alun
asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa kolmea ja puolta tuhatta 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.
9§
Jäsenten äänivalta
Kullakin yhtymävaltuuston jäsenellä on yksi ääni. Mikäli jäsen on estynyt tai
poissa, siirtyy hänen äänivaltansa henkilökohtaiselle varajäsenelle.
10 §
Yhtymävaltuuston päätösvalta
Yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3)
jäsenistä on saapuvilla.
11 §
Yhtymävaltuuston tehtävät
Yhtymävaltuusto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.
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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;
2) päätettävä tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä yhtymähallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä niistä toimenpiteistä,
joihin edellisessä kohdassa mainitut kertomukset saattavat antaa aihetta;
ja
3) valittava toimikaudekseen:
- yhtymähallituksen ja liikelaitosten johtokuntien jäsenet, tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja,
- yhtymähallituksen puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa
sekä
- liikelaitosten johtokuntien ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.
Yhtymävaltuuston on viimeistään joulukuussa hyväksyttävä kuntayhtymän
seuraavan vuoden talousarvio sekä vähintään kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma.
Yhtymävaltuuston toiminnasta määrätään tarkemmin työjärjestyksessä.
3 luku
YHTYMÄHALLITUS
12 §
Kokoonpano ja äänimäärä
Yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen hallituksen, jota kutsutaan yhtymähallitukseksi. Yhtymähallituksessa on yksitoista (11) jäsentä. Kullekin jäsenelle
valitaan henkilökohtainen varajäsen.
Kullakin yhtymähallituksen jäsenellä on kokouksessa yksi (1) ääni.
13 §
Yhtymähallituksen tehtävät
Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymää ja sen hallintoa siten kuin siitä on erikseen kuntalaissa ja erityislaissa säädetty tai perussopimuksessa tai kuntayhtymän hallintosäännössä määrätään. Yhtymähallitus valvoo kuntayhtymän
etua ja edustaa yhtymää sekä tekee sen puolesta sopimukset, ellei säännöillä
ole toisin määrätty.

5 (10)
Yhtymähallitus voi jakaantua jaostoihin, joiden kokoonpanosta ja tehtävistä
määrätään hallintosäännössä.
14 §
Kuntayhtymän nimen kirjoittaminen
Oikeudesta kuntayhtymän nimen kirjoittamiseen määrätään hallintosäännössä.
4 luku
LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT
15 §
Lautakunnat
Kuntayhtymässä on tarkastuslautakunta, jonka kokoonpanosta ja toiminnasta
määrätään tarkastussäännössä.

16 §
Johtokunnat
Yhtymävaltuuston perustamalla liikelaitoksella voi olla yhtymähallituksen alainen johtokunta, jonka kokoonpanosta ja toiminnasta määrätään liikelaitoksen
johtosäännössä.
5 luku
SUUNNITTELU, TALOUS JA TILINPÄÄTÖS
17 §
Talousarvio ja -suunnitelma
Talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisessa noudatetaan kuntalakia.
Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava riittävän ajoissa tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan ja talouden kehittämiseksi.
Yhtymähallituksen ehdotus talousarvioksi ja -suunnitelmaksi on toimitettava
yhtymävaltuustolle ja jäsenkunnille viimeistään 30. päivänä marraskuuta.
Muutokset talousarvioon on hyväksyttävä talousarviovuoden aikana.
18 §
Tilinpäätös
Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijä sekä tilinpäätöksen valmistelusta vastuussa oleva viranhaltija.
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6 luku
KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN JA INVESTOINTIEN RAHOITTAMINEN
19 §
Erityisvelvoitteista aiheutuvien menojen maksuosuudet
Kuntayhtymälle määrätyistä tai annetuista erityisvelvoitteista aiheutuvat menot
voidaan kattaa maksuosuuksilla, jotka peritään jäsenkunnilta niiden viimeksi
(31.12.) henkikirjoitetun väestömäärän mukaisessa suhteessa.
Tällaisia tehtäviä voivat olla:
1) potilasvakuutus
2) kriisivalmiuden ylläpito
3) erityiset aluevastuutehtävät.
Yhtymävaltuusto päättää talousarvion hyväksymisen yhteydessä vuosittain ne
erät, jotka sisällytetään viimeksi (31.12.) henkikirjoitetun väestömäärän mukaisesti maksuosuuteen sekä näin määräytyvän maksuosuuden suuruuden.
20 §
Lastensuojelun suurten kustannusten tasauksen kuntaosuudet
Lastensuojelun suurten kustannusten tasauksen kuntaosuudet peritään jäsenkunnilta niiden alle 21-vuotiaiden viimeksi (31.12.) henkikirjoitetun väestömäärän mukaisessa suhteessa. Näihin kustannuksiin voidaan jäsenkunnilta
periä ennakkoja. Selvityksen mukainen lisäperintä ja palautus suoritetaan seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.
21 §
Suoritteiden hinnoittelu
Suoritehinnoittelun perustana on omakustannushinta, joka sisältää suoritteen
tuottamisesta aiheutuvat välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset,
toiminnan kehittämiskustannukset ja pääomakustannukset sekä mahdollisen
pääomalle suoritettavan koron. Välittömien ja hallinnon yleiskustannusten tulee perustua todellisiin kustannuksiin. Pääomakustannukset sisältävät suunnitelman mukaiset poistot. Lisäksi liikelaitoksen hinnoittelussa voidaan ottaa
huomioon poistotason ylittävä investointitarve.
Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Jollei jäsenkuntien ja kuntayhtymän kesken muuta sovita, tulee laskusta käydä ilmi kunnan maksuvelvollisuuden perusteet.
Suoritteiden hinnoittelun perusteet vahvistaa yhtymävaltuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Hinnoitteluperusteet vahvistetaan vähintään osajäsenyystasolla. Suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa yhtymähallitus etukäteen.
Yksikköhintoja määrättäessä arvioidaan suoritteiden määrä ja asiakkailta perittävien maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan muiden tulojen määrä. Yksikköhintoja voidaan muuttaa toimintavuoden aikana talousarvion hyväksyttyyn muutokseen perustuen ja siten, että yksikköhintoja korottava muutos voi
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tulla voimaan aikaisintaan ilmoitusta seuraavan kuukauden alusta lukien. Liikelaitosten osalta hinnoittelumenettelystä määrätään liikelaitoksen johtosäännössä.
Kehitysvammahuollon palvelujen hinnoitteluperusteena voidaan käyttää yksikköhinnan sijasta omakustannusperusteista vuosikorvausta kunnille tuotetuista
palveluista.
Jäsenkuntien rahoitusosuudet erityisopetuksen tehtäväalalta peritään lukukausikorvauksena/oppilas ja koulupäivä/oppilas kuntoutusjakson ajalta. Rahoitusosuus (nettotappio) lasketaan siten, että omakustannushinnasta vähennetään saatava valtionosuus (yksikköhinta).
Yhtymävaltuusto päättää talousarvion hyväksymisen yhteydessä siitä, kannetaanko jäsenkunnilta ennakoita erityisvelvoitteista aiheutuvien menojen maksuosuuksiin, kalliin hoidon tasausjärjestelmään sekä jäsenkunnille myytävien
palveluiden maksuista sekä tällöin ennakoiden kantamisen perusteet ja miten
ennakot ja toteutuneet kustannukset tasataan.
22 §
Investoinnit ja pääomarahoitus
Kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta investointimenoon valtionosuutena, jäsenkunnan rahoitusosuutena tai oman pääomanehtoisena sijoituksena
tai lainana rahoituslaitokselta. Liikelaitos voi varautua investointeihin myös tulorahoituksen kautta.
Jäsenkunnan rahoitusosuuden tai oman pääomanehtoisen sijoituksen ehdoista päättää yhtymävaltuusto hankekohtaisesti.
Jäsenkunnan rahoitusosuus investointimenoihin määräytyy 2 §:n 1 – 2 momenttien mukaisessa toiminnassa viimeistään tilinpäätöksen mukaisen peruspääomaosuuden ja jäsenkunnan valtionosuusprosentin perusteella. 2 §:n 3
momentin mukaisessa toiminnassa rahoitusosuus määräytyy siten kuin investoinnin rahoituksesta jäsenkuntien kesken sovitaan.
23 §
Suunnitelmapoistot
Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet hyväksyy yhtymävaltuusto.
24 §
Kalliin hoidon tasausjärjestelmä
Kuntayhtymässä on erikoissairaanhoidossa kaikki tutkimukset, toimenpiteet ja
hoidot kattava tasausjärjestelmä. Kustannukset katetaan asukaskohtaisella
maksulla, jonka suuruuden yhtymävaltuusto vahvistaa talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Yhtymävaltuusto päättää samassa yhteydessä sen euromääräisen rajan, jonka ylittävät kustannukset kuuluvat tasausjärjestelmän piiriin samoin kuin sen peritäänkö jäsenkunnilta edellä mainitun euromäärän ylit-
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tävältä osalta osakorvausta. Osakorvaus voi olla erisuuruinen eri erikoisaloissa tai sairausryhmissä.
Kehitysvammahuollon tehtäväalalla on kalliin hoidon tasausjärjestelmä käytössä lasten laitoshoidossa tai muussa vastaavassa ympärivuorokautisessa
hoidossa sekä kehitysvammaneuvolapalveluissa. Tasausjärjestelmässä kustannukset katetaan asukaskohtaisella maksulla, jonka suuruuden yhtymävaltuusto vahvistaa talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Yhtymävaltuusto
päättää tasauksen piirissä olevan joko euromääräisen tai prosentuaalisen rajan, jonka ylittävät kustannukset kuuluvat tasausjärjestelmän piiriin.
Jäsenkunnilta voidaan peritä ennakkoa tästä maksusta.
25 §
Jäsenkunnan maksuosuuden erääntyminen ja viivästyskorko
Jäsenkunnilta perittävien palvelumaksujen ja perussopimuksen mukaisten
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.
26 §
Rahastot
Kuntayhtymällä voi olla omaan pääomaan kuuluvia rahastoja, joiden perustamisesta ja niiden säännöistä päättää yhtymävaltuusto.
7 luku
HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS
27 §
Hallinnon ja talouden tarkastus
Hallinnon ja talouden tarkastamisessa noudatetaan, mitä siitä on säädetty
kuntalaissa ja määrätään tarkastussäännössä.
8 luku
KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN JA LOPPUSELVITYS
28 §
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
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määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa.
9 luku
VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄKAUSI
29 §
Voimaantulo
Tämä perussopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun kuntien päätökset perussopimuksen hyväksymisestä ovat saaneet lainvoiman. Kuntayhtymä aloittaa
toimintansa 1.1.2006.
30 §
Siirtymäkauden määräykset
Vuoden 2006 talousarvio ja -suunnitelma valmistellaan ja hyväksytään kuntalain 65 §:n säännökseen perustuvana vuonna 2005 silloin voimassaolevien
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin ja Honkalammen kuntayhtymien toimesta
perussopimusten määräämässä ajassa.
Siirtymävaiheen aikana Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin valtuusto ja hallitus
toimivat tämän kuntayhtymän asioista vastaavina toimieliminä uutta kuntayhtymää sitovasti noudattaen Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin vuonna 2005
voimassa olevia taloudesta ja hallinnosta annettuja sääntöjä. Lakkautettavien
kuntayhtymien oikeudet ja vastuut siirtyvät perustettavalle uudelle kuntayhtymälle.
Perustettavan kuntayhtymän avaava tase muodostuu lakkautettavien kuntayhtymien tilinpäätöksistä. Lakkautettavien kuntayhtymien vuoden 2005 tilinpäätökset laatii ja allekirjoittaa perustettava kuntayhtymä. Perustettava kuntayhtymä käsittelee molempien lakkautettavien kuntayhtymien tarkastuslautakuntien arviointikertomukset ja tilintarkastajien kertomukset vuodelta 2005 ja päättää tarkastuslautakuntien esityksestä lakkautettavien kuntayhtymien tilinpäätösten hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
Hallitus edustaa kuntayhtymää sekä tekee Honkalammen kuntayhtymän ja
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän luottamushenkilöistä ja virkamiehistä koostuvan ohjausryhmän valmistelusta kuntayhtymän toiminnan
käynnistämiseen liittyvät päätökset, kunnes uudet luottamushenkilöelimet on
valittu.
Pohjois-Karjalan erityishuoltopiirin ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymien yhdistyminen toteutetaan siten, että nykyisten kuntayhtymien henkilöstön oikeudet
ja edut eivät organisaatiomuutoksen yhteydessä heikkene.
Henkilöstön asemaa järjestettäessä noudatetaan ns. siirtolakia (234/1978) sekä soveltuvin osin kuntajakolain (1196/1997) 5 luvun säännöksiä. Henkilöstö
siirtyy uuden kuntayhtymän palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Lain mukaan henkilöstöllä on oikeus saada virka- ja työsopimussuhteeseensa kuulu-
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vat eläketurva-, palkka- ja muut edut sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin hänelle aikaisemmasta palvelusuhteesta kuuluneet vastaavat edut.

