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VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI
1.1.2012
PERUSSOPIMUS
1. LUKU
KUNTAYHTYMÄ
§1
Nimi ja kotipaikka
Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan
kaupunki.
§2
Tehtävät
Kuntayhtymän tehtävä on järjestää lainsäädännön sairaanhoitopiirille määräämät palvelut.
Kunnat voivat sopia vapaaehtoisesti sairaanhoitopiirin muistakin tehtävistä.
Tehtävän toteuttamiseksi kuntayhtymä voi tuottaa palvelut itse taikka ostaa tai tuottaa palvelut
yhteistyössä muiden osapuolten, kunnallisen liikelaitoksen, osakeyhtiön tai muun sopivan
juridisen yhteistyömuodon kanssa.
§3
Jäsenkunnat
Jäsenkuntia ovat Pietarsaari, Kaskinen, Mustasaari, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Laihia,
Luoto, Vähäkyrö, Maalahti, Uusikaarlepyy, Närpiö, Pedersöre, Vaasa ja Vöyri.
§4
Jäsenkunnan ottaminen ja ero
Uuden jäsenkunnan jäsenyys kuntayhtymässä tulee voimaan, ellei muuta määrätä, seuraavan
kalenterivuoden alussa perussopimuksen hyväksymisestä.
Kuntayhtymästä eroa haluavan jäsenkunnan on ilmoitettava asiasta kuntayhtymän hallitukselle.
Eroaminen tapahtuu, ellei muuta ole sovittu, valtuutettujen toimikauden päättyessä
jäsenkunnan ilmoitettua eroamisesta toimikauden päättymistä edeltävän kalenterivuoden
loppuun mennessä.
§5
Korvaus jäsenkunnan erotessa
Jäsenkunnan erotessa kuntayhtymästä maksetaan kunnalle yhtymävaltuuston päätöksellä
kunnan osuus peruspääomasta tai sen osa. Jos muut jäsenkunnat eivät lunasta eroavan kunnan
osuutta, peruspääomaa pienennetään. Peruspääomaosuuden korvaus maksetaan tasasuuruisina

2(7)

erinä 10 vuoden ajan siitä päivästä lähtien, jolloin ero astui voimaan. Peruspääomaosan
korvaukselle ei makseta korkoa.
2. LUKU
VALTUUSTO
§6
Valtuutettujen lukumäärä ja äänivalta
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon valitsevat jäsenkuntien valtuustot valtuutettuja
seuraavasti:
Kunnan asukasluku
2000 tai vähemmän
2001–8000
8001–25 000
25 001–50 000
50 001–100 000
100 001–

Valtuutettujen määrä
1
2
3
4
6
7

Kullekin valtuutetulle valitaan varavaltuutettu. Valtuutettujen lukumäärä määräytyy 1.
tammikuuta valtuuston valitsemisvuonna vallinneen asukasluvun mukaan.
Jäsenkunnan valitsemien valtuutettujen yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy vuosittain
kunnan 1. tammikuuta vallinneen asukasluvun mukaan siten, että kunnan valitsemilla
valtuutetuilla yhteensä on yksi ääni jokaista alkavaa tuhatta asukasta kohti. Äänimäärä voi
kuitenkin olla enintään neljännes kaikkien jäsenkuntien valitsemien valtuutettujen
yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien valtuutettujen yhteinen
äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken.
§7
Kokouskutsu
Kutsu valtuuston kokoukseen on annettava ja lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta
valtuutetuille ja hallituksen jäsenille sekä tiedoksi lautakunnille sekä jäsenkuntien
kunnanhallituksille.
§8
Päätösvaltaisuus
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) valtuutetuista on
saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien valtuutettujen yhteenlasketusta
äänimäärästä.
§9
Työjärjestys
Valtuuston toiminnan työskentelytavoista määrätään työjärjestyksessä.
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§ 10
Tehtävät
Valtuusto vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta.
Valtuuston tulee
1. päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserninohjauksen
periaatteista
2. päättää hallinnon järjestämisen perusteista
3. päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio
4. päättää kuntayhtymän palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä
perusteista
5. päättää kuntayhtymän liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista
tavoitteista
6. päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
7. valita jäsenet kuntayhtymän toimielimiin, jollei toisin säädetä
8. päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
9. valita tilintarkastajat
10. hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta
11. päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.
Valtuusto voi hallintosäännössä siirtää toimivaltaansa kuntayhtymän muille toimielimille sekä
luottamushenkilöille ja viranhaltijoille.
3. LUKU
HALLITUS
§ 11
Jäsenten lukumäärä
Hallituksessa on yksitoista (11) jäsentä sekä henkilökohtaiset varajäsenet.
Hallitus voi järjestäytyä jaostoihin.
§ 12
Hallituksen päätösvalta
Hallituksen päätösvallasta säädetään hallintosäännössä. Hallituksella on lisäksi päätäntävalta
asioissa, joiden päätäntävallasta ei selkeästi säädetä laissa tai säännössä.
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§ 13
Edunvalvonta, edustaminen ja allekirjoitukset
Hallitus valvoo kuntayhtymän etuja ja edustaa kuntayhtymää. Kuntayhtymän puolesta tehtävät
sopimukset ja sitoumukset allekirjoitetaan hallintosäännön määräämällä tavalla.
4. LUKU
MUUT TOIMIELIMET
§ 14
Kuntayhtymän muut toimielimet ja niiden jäsenet
Kuntayhtymässä on seuraavat toimielimet:
1. Tarkastuslautakunta, jossa on seitsemän (7) jäsentä sekä henkilökohtaiset varajäsenet.
2. Vähemmistökielinen lautakunta, jossa on seitsemän (7) jäsentä sekä henkilökohtaiset
varajäsenet.
Valtuusto voi hallintosäännössä päättää muiden toimielinten asettamisesta.
Jokaisella toimielimellä on puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja.
Toimielinten päätösvallasta säädetään hallintosäännössä.
5. LUKU
TALOUS SEKÄ HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS
§ 15
Peruspääoma
Peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pääomasijoituksista. Kunkin kunnan peruspääomaosuus
on 1.1.2011 seuraava.
euroa
%
Pietarsaari
2 260 083,29
5,50
Kaskinen
295 451,27
0,72
Mustasaari
4 451 498,23
10,83
Korsnäs
698 134,38
1,70
Kristiinankaupunki
1 732 216,40
4,21
Laihia
1 702 325,28
4,14
Luoto
231 138,50
0,56
Vähäkyrö
1 345 180,77
3,27
Maalahti
1 725 673,23
4,20
Uusikaarlepyy
732 597,82
1,78
Närpiö
2 177 645,89
5,30
Pedersöre
491 628,47
1,20
Vaasa
20 878 738,77
50,80
Vöyri
2 381 093,50
5,79
41 103 405,80
100,00
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Peruspääomaa voidaan korottaa siirrolla muusta omasta pääomasta. Tällöin kunkin kunnan
peruspääomaa korotetaan edellisen tilinpäätöksen peruspääomasijoituksien suhteessa.
Yhtymävaltuusto päättää peruspääoman korottamisesta tai alentamisesta sekä uuden
jäsenkuntaosuuden tai jäsenkuntaosuuden lisäyksen edellyttämän pääomasijoituksen määrästä
ja suoritusajasta. Kuntayhtymä suorittaa jäsenkuntien peruspääomaosuuksille korkoa, jonka
yhtymävaltuusto vuosittain vahvistaa talousarvion yhteydessä. Korko maksetaan jäsenkunnille
vuosittain joulukuun loppuun mennessä.
§ 16
Jäsenkuntien osuudet ja vastuu
Jäsenkuntien osuus kuntayhtymän varoista sekä vastuu kuntayhtymän veloista ja sitoumuksista
määräytyy peruspääomaosuuksien mukaan.
Kuntayhtymä pitää rekisteriä jäsenkuntien peruspääomaosuuksista.
§ 17
Talousarvio ja -suunnitelma
Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen
kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Taloussuunnitelmasta pitää ilmetä, millä tavalla
yhteistyö jäsenkuntien kanssa toteutetaan niin, että perusterveyden-huolto ja
erikoissairaanhoito muodostavat toimivan kokonaisuuden.
Talousarvio ja -suunnitelma tulee käyttötalouden osalta eritellä tehtäväkohtaisesti ja
investointien ja niiden rahoituksen osalta hankekohtaisesti.
Seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 1.
marraskuuta mennessä. Hallitus luovuttaa talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksensa
valtuustolle viimeistään 15. marraskuuta.
§ 18
Suunnitelmapoistot
Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet hyväksyy valtuusto.
§ 19
Suoritteiden hinnoittelu ja laskutus
Suoritehinnoittelun perustana on omakustannushinta. Hallitus voi kuitenkin soveltaa muita
hintoja tilanteen vaatiessa ja lainsäädännön salliessa.
Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Jollei jäsenkuntien ja kuntayhtymän kesken
muuta sovita, tulee laskusta käydä ilmi kunnan maksuvelvollisuuden perusteet.
Suoritteiden hinnoitteluperusteet vahvistaa valtuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä.
Suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa hallitus ennen toimintavuoden alkua. Yksikköhintoja
määrättäessä arvioidaan suoritteiden määrä ja asiakkailta perittävien maksutulojen sekä
varsinaisen toiminnan muiden tulojen määrä.
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Hallitus tekee välitilinpäätöksen vähintään puolivuosittain. Hallitus voi muuttaa yksikköhintoja
toimintavuoden aikana, jos siihen on erittäin painavat syyt. Yksikköhintoja korottava tai laskeva
muutos voi tulla voimaan aikaisintaan ilmoitusta seuraavan kuukauden alusta lukien.
§ 20
Poikkeukselliset hinnoitteluperusteet
Jäsenkunnalle aiheutuvien poikkeuksellisten suurten potilaskohtaisten kustannusten
tasaamiseksi jäsenkunnilta peritään tilikauden alun asukaslukuun perustuva ja valtuuston
talousarvion hyväksymisen yhteydessä päättämä maksu. Valtuusto vahvistaa vuosittain
talousarvion yhteydessä ne euromääräiset rajat, joiden ylittävät kustannukset kuuluvat
tasausjärjestelmän piiriin.
Erityisvelvoitteista aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jäsenkunnilta peritään asukaslukuun
perustuva jäsenmaksu. Valtuusto päättää talousarvion hyväksymisen yhteydessä, mitkä
erityisvelvoitteet rahoitetaan tällä tavalla.
Jäsenkunnilta veloitetaan kuukausittain yksi kahdestoistaosa (1/12) yllä mainituista
kustannuksista.
§ 21
Investointien rahoitus
Kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta investointimenoihin tulorahoituksella,
jäsenkuntien oman pääoman sijoituksena taikka lainana jäsenkunnilta tai rahoituslaitoksilta.
Jäsenkunnilta perittävät maksuosuudet investointien rahoittamiseksi otettujen lainojen
lyhennyksiä varten merkitään jäsenkuntien osuuden korotuksena peruspääomaan.
§ 22
Rahastojen perustaminen
Rahastojen perustamisesta ja niiden säännöistä päättää valtuusto.
§ 23
Viivästyskorko
Maksun viivästyessä kuntayhtymä perii korkolain mukaisen viivästyskoron.
§ 24
Tilinpäätöksen käsittely
Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja esittelijä.
Tilinpäätös on luovutettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään helmikuun viimeisenä
päivänä.
Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja
tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.
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§ 25
Hallinnon ja talouden tarkastaminen
Hallinnon ja talouden tarkastamisesta noudatetaan mitä siitä on säädetty kuntalaissa (365/95)
ja määrätty kuntayhtymän tarkastussäännössä.
6. LUKU
KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN JA LOPPUSELVITYS
§ 26
Purkaminen
Kuntayhtymä on purettava, jos sen tehtävät on järjestetty toisen kuntayhtymän tai jäsenkuntien
muutoin hoidettaviksi ja erityislainsäädäntö antaa siihen mahdollisuuden. Purkaminen on
suoritettava vuoden kuluessa tällaisesta järjestelystä.
§ 27
Loppuselvitys
Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymän purkautuessa
yhtymähallituksen 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 suurempi kuin varat, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen
edellä mainittujen osuuksien suhteessa.
7. LUKU
PERUSSOPIMUKSEN VOIMAANTULO, MUUTTAMINEN JA SOVELTAMINEN
§ 28
Perussopimuksen muuttaminen
Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) jäsenkunnista
kannattaa muutosta ja muutosta kannattavien jäsenkuntien asukasluku on vähintään puolet
kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.
Jäsenkuntaa ei voida ilman suostumustaan velvoittaa osallistumaan uusien vapaaehtoisten
tehtävien hoitamiseen ja niiden kustannuksiin.
§ 29
Voimaantulo
Tämä perussopimus tulee voimaan 1.1.2012.

