KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

PERUSSOPIMUS

Kh hyväksynyt 17.12.2008
Hallituskäsittelyt:
19.11.2012 ja 10.4.2013

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI
SISÄLLYSLUETTELO
1
I LUKU
1§
2§
3§
4§
5§
6§

YLEISET MÄÄRÄYKSET ............................................................................................................ 1
KUNTAYHTYMÄN NIMI JA KOTIPAIKKA ..................................................................................................... 1
KUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNNAT ............................................................................................................... 1
KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄT ...................................................................................................................... 1
KUNTAYHTYMÄN PERUSPÄÄOMA JA JÄSENKUNTIEN OSUUDET ............................................................... 1
JÄSENKUNTIEN OSUUDET JA VASTUU ...................................................................................................... 2
JÄSENKUNNAN OTTAMINEN JA ERO ......................................................................................................... 2

II LUKU

KUNTAYHTYMÄN TOIMIELIMET ........................................................................................ 3

VALTUUSTO ........................................................................................................................................................... 3
7§
8§
9§
10 §
11 §

JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA ÄÄNIVALTA..................................................................................................... 3
VALTUUSTON TOIMIKAUSI ....................................................................................................................... 3
VALTUUSTON TEHTÄVÄT........................................................................................................................... 3
VALTUUSTON PÄÄTÖSVALTAISUUS .......................................................................................................... 4
VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS ................................................................................................................... 4

HALLITUS JA MUUT TOIMIELIMET .......................................................................................................... 4
12 §
13 §
14 §
15 §

KOKOONPANO JA TOIMIKAUSI ................................................................................................................. 4
HALLITUKSEN TEHTÄVÄT .......................................................................................................................... 4
NIMENKIRJOITUS ...................................................................................................................................... 4
MUUT TOIMIELIEMET ................................................................................................................................ 4

III LUKU
16 §
17 §
18 §
19 §
20 §
21 §
22 §

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA ............................................................................................................ 5
SUUNNITELMAPOISTOT ........................................................................................................................... 5
RAHOITUS ................................................................................................................................................. 5
PALVELUJEN HINNOITTELU JA LASKUTUS ................................................................................................ 5
ERITYISVELVOITTEISTA AIHEUTUVA MAKSUOSUUS................................................................................ 6
POIKKEUKSELLISTEN SUURTEN KUSTANNUSTEN TASAUSMENETTELY ................................................... 6
VIIVÄSTYSKORKO ..................................................................................................................................... 6

IV LUKU
23 §
24 §

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ....................................................................... 6
TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS .................................................................................................... 6
RAHASTOJEN PERUSTAMINEN .................................................................................................................. 6

V LUKU
25 §

HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS ....................................................................... 7
HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS ................................................................................................... 7

VI LUKU
26 §
27 §
28 §

MUUT MÄÄRÄYKSET ................................................................................................................. 7
KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN JA LOPPUSELVITYS ................................................................................. 7
SOPIMUSTA KOSKEVIEN ERIMIELISYYKSIEN KÄSITTELY ........................................................................ 7
SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN ................................................................................................................... 7

VII LUKU
29 §

SUUNNITTELU JA TALOUS ............................................................................................... 5

VOIMAANTULO JA SOVELTAMINEN ............................................................................ 7

SOPIMUKSEN VOIMAANTULO ................................................................................................................... 7

1

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS
I Luku

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1§

Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka
Kuntayhtymän nimi on Keski-Suomen sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

2§

Kuntayhtymän jäsenkunnat
Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Hankasalmi, Joutsa,
Jyväskylä, Jämsä, Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula,
Kivijärvi, Konnevesi, Kuhmoinen, Kyyjärvi, Laukaa,
Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas,
Saarijärvi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari ja Äänekoski.

3§

Kuntayhtymän tehtävät
Kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa ja järjestää jäsenkuntien puolesta erikoissairaanhoidon palveluja sekä
huolehtia laissa säädetyistä muista tehtävistä, joita ovat
jäsenkuntien osoittamassa laajuudessa
- kehitysvammaisten erityishuolto
- perusterveydenhuolto ja siihen kiinteästi liittyvät
sosiaalitoimen tehtävät
- terveyden, toimintakyvyn ja sosiaalisen turvallisuuden
huomioon ottamisen edistäminen alueellaan.
Kuntayhtymä voi ottaa valtuuston päätöksellä
hoidettavakseen myös muita sosiaali- ja terveydenhuollon
tai näiden palvelujen tuottamiseen ja järjestämiseen
kiinteästi liittyviä muita tehtäviä.
Kuntayhtymä voi tuottaa ja järjestää erikoissairaanhoidon
palveluja muillekin kuin jäsenkunnille sekä tuottaa ja
järjestää niille myös muita toimialaansa liittyviä palveluita.

4§

Kuntayhtymän peruspääoma ja jäsenkuntien osuudet
Peruspääoma jaetaan jäsenkuntien osuuksiksi vuoden 1996
tilinpäätöksen omistusosuuksien suhteessa. Kuntakohtaiset
peruspääomaosuudet ilmoitetaan taseen liitetiedoissa.
Valtuusto vahvistaa peruspääoman määrän sekä päättää
peruspääoman korottamisesta ja alentamisesta.
Peruspääomaa voidaan korottaa seuraavissa tapauksissa:
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a) Sairaanhoitopiiriin liittyy uusi jäsenkunta;
b) Investointimenon rahoittamiseksi jäsenkuntien
peruspääoman sijoituksilla. Kunkin kunnan peruspääomaan
lisätään se määrä, jolla kunta on investointimenon
rahoittamiseen osallistunut;
c) Jäsenkuntien apporttiluovutuksilla. Kunkin kunnan
peruspääomaa lisätään se määrä, jonka kunta on
luovuttanut apporttiluovutuksena;
d) Siirrolla muusta omasta pääomasta.
Valtuusto päättää talousarvion hyväksymisen yhteydessä
siitä maksaako kuntayhtymä jäsenkuntien
peruspääomaosuuksille korkoa, maksettavan koron
suuruuden ja maksuajankohdan.
5§

Jäsenkuntien osuudet ja vastuu
Jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu
veloista ja velvoitteista määräytyvät peruspääomaosuuksien
mukaisessa suhteessa.
Kuntayhtymän on pidettävä luetteloa jäsenkuntien
peruspääomaosuuksista.

6§

Jäsenkunnan ottaminen ja ero
Jäsenkunnan ottamisesta ja eron ehdoista päättää
valtuusto, ellei laissa ole toisin säädetty.
Mikäli laissa ei ole muuta säädetty kunnan osuudesta
suoritettavasta korvauksesta, suoritetaan kuntayhtymästä
eroavalle kunnalle sairaanhoitopiirin valtuuston päätöksellä
kunnan osuus peruspääomasta tai osa siitä ottaen
huomioon kunnan vastuu sairaanhoitopiirin veloista ja
velvoitteista. Korvaus peruspääomaosuuksista suoritetaan
tasasuuruisina erinä enintään kymmenen vuoden aikana
eron voimaantulosta lukien.
Mikäli muut jäsenkunnat eivät lunasta jäsenkunnan eron
johdosta kuntayhtymälle poistuvaa pääomaosuutta,
alennetaan peruspääomaa.
Mikäli laissa ei ole muuta säädetty, uuden jäsenkunnan
peruspääomasijoituksen määrästä ja suoritusajasta päättää
sairaanhoitopiirin valtuusto.
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II Luku

KUNTAYHTYMÄN TOIMIELIMET

VALTUUSTO
7§

Jäsenten lukumäärä ja äänivalta
Kuntayhtymän valtuustoon jäsenkunnat valitsevat jäseniä
seuraavasti:
Väestötietolaissa tarkoitettuun
Jäsenten
väestötietojärjestelmään otettu
lukumäärä
viimeisin tieto kunnan asukasluvusta
vuoden vaihteessa

2 000 tai vähemmän
2 001 - 8 000
8 001 - 25 000
25 001 - 100 000
100 001 - tai enemmän

1
2
3
4
5

Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.
Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä
valtuustossa määräytyy viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen
mukaisesti jäsenkunnalta kuntayhtymän menoihin
palveluista perittyjen korvausten (18 §) ja maksuosuuksien
(20 § ja 21 §) yhteismäärän mukaisessa suhteessa.
Jäsenkunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä on yksi ääni
kutakin alkavaa 300 000 euroa kohden. Äänimäärä voi
kuitenkin olla enintään 35 % kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta
äänimäärästä.
Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu
tasan heistä saapuvilla olevien kesken.
8§

Valtuuston toimikausi
Jäsenet valtuustoon valitaan jäsenkuntien valtuustojen
toimikautta vastaavaksi ajaksi.

9§

Valtuuston tehtävät
Kuntayhtymän jäsenkunnat käyttävät valtuuston kokouksissa ylintä päätösvaltaa kuntayhtymän asioissa.
Valtuusto
-

hyväksyy kuntayhtymän talousarvion ja suunnitelman
hyväksyy tilinpäätöksen, päättää vastuuvapauden myöntämisestä ja toimenpiteistä,
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10 §

joihin hallinnon ja talouden tarkastus antavat
aihetta
valitsee kuntayhtymän hallituksen jäsenet sekä
jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan
valitsee tilintarkastajat ja tarkastuslautakunnan
jäsenet.

Valtuuston päätösvaltaisuus
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi
kolmasosaa (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat
vähintään puolta (½) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta
äänimäärästä.

11 §

Valtuuston työjärjestys
Valtuuston kokouksista, kokouskutsusta ja kokousmenettelystä määrätään tarkemmin valtuuston hyväksymässä valtuuston työjärjestyksessä.

HALLITUS JA MUUT TOIMIELIMET
12 §

Kokoonpano ja toimikausi
Kuntayhtymällä on hallitus, johon valtuusto valitsee
toimikaudekseen yhdeksän (9) jäsentä ja kullekin jäsenelle
henkilökohtaisen varajäsenen.

13 §

Hallituksen tehtävät
Hallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää,
tekee sen puolesta sopimukset sekä käyttää kuntayhtymän
puhevaltaa.
Hallitus antaa selityksen valtuuston päätöksestä tehdyn
valituksen johdosta.
Tarkemmat määräykset hallituksen tehtävistä ja
päätösvallasta annetaan valtuuston hyväksymässä
hallintosäännössä.

14 §

Nimenkirjoitus
Kuntayhtymän nimenkirjoittajista määrätään
hallintosäännössä.

15 §

Muut toimielimet
Valtuusto tai hallitus voi tarvittaessa asettaa muita
kuntalain mukaisia toimielimiä, esim. lautakuntia,
toimikuntia tai liikelaitosten johtokuntia. Näiden toimielinten
jäsenten valintaa ja tehtäviä koskevat määräykset
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sisältyvät valtuuston hyväksymään hallintosääntöön tai
liikelaitosten johtosääntöihin.
III Luku

SUUNNITTELU JA TALOUS

16 §

Talousarvio ja -suunnitelma
Valtuuston on hyväksyttävä kuntayhtymälle kuntalain
tarkoittama talousarvio ja -suunnitelma hallintosäännössä
vahvistettuun määräpäivään mennessä.
Hallituksen ehdotus talousarvioksi ja -suunnitelmaksi on
toimitettava valtuustolle ja jäsenkunnille hallintosäännössä
vahvistettuun määräpäivään mennessä.
Talousarviota ja -suunnitelmaa valmisteltaessa on
jäsenkunnille varattava tilaisuus tehdä ehdotuksia
kuntayhtymän toiminnan ja talouden kehittämisestä.

17 §

Suunnitelmapoistot
Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet
hyväksyy valtuusto.

18 §

Rahoitus
Kuntayhtymän menot katetaan palveluista perittävillä
korvauksilla.
Investoinnit voidaan valtuuston päättämällä tavalla
rahoittaa myös kuntayhtymän peruspääomaa korottamalla
tai vieraalla pääomalla. Mikäli investointi rahoitetaan
peruspääomaa korottamalla, jakaantuu peruspääoman
korotus jäsenkuntien kesken peruspääomaosuuksien
suhteessa.
Perustamishankkeen valtionosuuden käsittelystä määrätään
tarvittavilta osin hallintosäännössä.

19 §

Palvelujen hinnoittelu ja laskutus
Palvelujen hinnoittelu perustuu valtuuston talousarvion
hyväksymisen yhteydessä vahvistamiin perusteisiin.
Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein.
Palvelujen yksikköhinnat vahvistaa hallitus tai liikelaitoksen
johtokunta valtuuston hyväksymien perusteiden pohjalta.
Hallituksella ja liikelaitoksen johtokunnalla on
toimintavuoden aikana mahdollisuus muuttaa palveluista
perittäviä hintoja.
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20 §

Erityisvelvoitteista aiheutuva maksuosuus
Jäsenkunnilta peritään erikseen sairaanhoitopiirin
erityisvelvoitteiden ylläpidosta aiheutuva maksuosuus.
Valtuusto päättää talousarvion hyväksymisen yhteydessä
maksun määräytymisperusteista ja maksun määrästä asukasta kohti.

21 §

Poikkeuksellisten suurten kustannusten tasausmenettely
Mikäli laissa ei ole toisin säädetty, jäsenkuntien
potilaskohtaiset poikkeuksellisen suuret kustannukset
tasataan vuosittain asukasmäärien mukaisessa suhteessa.
Tällöin tasausmenettely koskee valtuuston päättämällä
tavalla tasausrajan ylittäviä, potilaskohtaisesti laskettuja
kalenterivuoden aikana aiheutuneita kustannuksia.

22 §

Viivästyskorko
Maksun viivästyessä kuntayhtymä perii korkolain mukaisen
viivästyskoron.

IV Luku

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

23 §

Tilinpäätös ja toimintakertomus
Varainhoitovuoden tilinpäätös on annettava tilintarkastajien
tarkastettavaksi hallintosäännössä määrättyyn päivään
mennessä.
Sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen
jäsenet ja sairaanhoitopiirin johtaja.
Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien
kertomuksessa tehtyjen muistutusten johdosta annetut
selitykset, hallituksen lausunto ja tarkastuslautakunnan
mietintö on toimitettava valtuustolle hallintosäännössä
määrättyyn päivään mennessä.
Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää samalla
tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden
tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Mikäli
valtuusto päättää palauttaa ylijäämän tai osan siitä
jäsenkunnille, tapahtuu palautus palveluista perittyjen
korvausten ja maksuosuuksien yhteismäärän mukaisessa
suhteessa.

24 §

Rahastojen perustaminen
Rahastojen perustamisesta ja niiden säännöistä päättää
valtuusto.
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V Luku

HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS

25 §

Hallinnon ja talouden tarkastus
Hallinnon ja talouden tarkastamisesta noudatetaan mitä
siitä on säädetty kuntalaissa ja määrätty kuntayhtymän
tarkastussäännössä.
Kuntalain mukaiseen tarkastuslautakuntaan valitaan
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä sekä
jokaiselle henkilökohtainen varajäsen.

VI Luku

MUUT MÄÄRÄYKSET

26 §

Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys
Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien
valtuustot. Kuntayhtymän purkautuessa hallitus huolehtii
loppuselvityksestä elleivät jäsenkunnat sovi muusta
järjestelystä. Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä
sitoumusten täyttämiseen jaetaan jäsenkunnille niiden
peruspääomaosuuksien suhteessa. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen
tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat
velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen
osuuksien suhteessa.

27 §

Sopimusta koskevien erimielisyyksien käsittely
Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään
ratkaisemaan kuntien välisin neuvotteluin. Jos
yhteisymmärrykseen ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan
välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa
välimiesmenettelyssä. Kumpikin erimielisyyden osapuoli
nimeää yhden välimiehen, jotka valitsevat lisäksi yhden
välimiehen toimimaan puheenjohtajana.

28 §

Sopimuksen muuttaminen
Tätä sopimusta voidaan muuttaa kuntalaissa säädetyssä
järjestyksessä.

VII Luku VOIMAANTULO JA SOVELTAMINEN
29 §

Sopimuksen voimaantulo
Tämä perussopimus tulee voimaan 1.1.2009 alkaen.

