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VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI: LAUSUNTOPYYNTÖ PERUSSOPIMUKSESTA

Lausuntopyyntö:
Liite § 206 A

Luonnos perussopimukseksi:
Liite § 206 B

Kaupunginjohtaja:
Pietarsaari ja Pietarsaaren sosiaali- ja terveyslautakunnan alue ovat Sipilän 
hallituksen aikana vuodesta 2016 alkaen osallistuneet 
maakuntauudistuksen valmisteluun Pohjanmaan liiton ja Vaasan 
sairaanhoitopiirin johdolla. Uudistuksen piti alun perin tulla voimaan 
vuonna 2018, mutta se raukesi eduskuntakäsittelyssä maaliskuussa 2019. 
Rinnakkain käsittelyn kanssa on myös käyty keskusteluja ja valmisteltu 
vaihtoehtoa vapaaehtoisen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän 
muodostamisesta, joka muistuttaa muun muassa Keski-Pohjanmaalla 
(Soite) ja Etelä-Karjalassa (Eksote) käytettyä mallia: Pohjanmaan 
hyvinvointialue. Vaasan sairaanhoitopiirissä on nyt toiminnassa 
valmisteluorganisaatio, jossa Pietarsaaren seudun osaaminen on 
varmistettu siten, että sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Vähäkangas on yksi 
valmistelijoista.

Vaasan sairaanhoitopiiri järjesti kunnille kokouksen toukokuussa 2019. 
Kokouksen tausta-aineisto on luettavissa Vaasan sairaanhoitopiirin 
kotisivuilla. Valmistelua varten on myös nimetty työryhmä, johon kaikki 
VSHP:n jäsenkunnat kuuluvat. Kunnanjohtajat ja kaupunginjohtajat 
valmistelevat asiat ohjausryhmälle.

Vaasan sairaanhoitopiiri pyysi kesäkuussa 2019 jäsenkunnilta lausunnot 
Pohjanmaan hyvinvointialueen perussopimuksen luonnoksesta. 
Lausuntopyyntö – liite 206 A. Perussopimusluonnos – liite 206 B.

Rinteen kesäkuun 2019 hallitusohjelmassa vedetään linjat kansalliselle 
sosiaali- ja terveydenhuoltouudistukselle. Lähtökohtana on, että sosiaali- ja
terveydenhuollon vastuu siirtyy kunnilta uudelle tasolle, jossa alueet 
kattaisivat nykyiset maakunnat. Viranhaltijat ovat aloittaneet valmistelun. 
Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan tällä eduskuntakaudella, kuitenkin 
todennäköisesti aikaisintaan 2022 tai 2023. Hallitusohjelmassa on myös 
joitakin osioita, jotka on tarkoitus toimeenpanna jo aikaisemmin, kuten 
Vaasan keskussairaalan muutos ns. laajan päivystyksen sairaalaksi. 

Vaikka kansallinen valmistelu jatkuukin, ovat Vaasan sairaanhoitopiirin 
jäsenkunnat katsoneet, että on syytä selvittää mahdollisuutta 
vapaaehtoisen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän 
muodostamiseen jo ennen uudistuksen voimaantuloa. Nyt meneillään 
oleva valmistelutyö palvelee myös siirtymistä kansalliseen malliin, sillä 
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kansalliset ratkaisut perustuvat todennäköisesti jo muodostettuihin 
vapaaehtoisiin kuntayhtymiin.

Pietarsaaressa ja Pietarsaaren seudun kuntien välillä käydyissä 
keskusteluissa on valmistelun jatkumista pidetty myönteisenä asiana. 
Lisäksi on katsottu, että valmisteluun voidaan osallistua sillä edellytyksellä,
että uusi hyvinvointialue turvaa monipuolisen ja korkealaatuisen hoidon ja 
hoivan, palvelujen tarjonnan ollessa hyvä myös meidän alueellamme, ja 
että malli voi johtaa palvelumuotojen kehittyneeseen integraatioon 
hyväksyttävällä kustannustasolla. 

Nykyisen ehdotuksen mukainen Pohjanmaan hyvinvointialue muodostetaan
neuvottelemalla uudelleen Vaasan sairaanhoitopiirin perussopimus siten, 
että kuntayhtymän tehtäviä lisätään. Samalla perussopimukseen otettaisiin 
tiedot luottamuselimistä, omistajaohjauksesta ja taloudesta, mukaan 
lukien peruspääoma. Kevään keskusteluissa on muun muassa tuotu esiin 
kuntayhtymän peruspääoman tarkistaminen, sillä esim. Pietarsaarella on 
pienempi osuus peruspääomasta suhteessa Vaasan keskussairaalan 
käyttämiseen ja asukaslukuun. Sen sijaan erityisesti Vaasan osuus on 
suurempi kuin käyttö ja asukasluku. 

Perussopimuksen ehdotuksesta esitetään lausuntona Vaasan 
sairaanhoitopiirille seuraavaa:
 
Vaasan sairaanhoitopiirille

Asia: Lausuntopyyntö, 10.5.2019

Pietarsaaren kaupunki kiittää Vaasan sairaanhoitopiiriä 10.5.2019 
päivätystä lausuntopyynnöstä. Liitteenä ehdotuksemme Pohjanmaan 
hyvinvointialueen perussopimukseksi. Tässä lausunnossa annetaan 
taustatietoa Pietarsaaren sosiaali- ja terveydenhuoltoalueesta sekä 
Pietarsaaren kaupungin kannanotot hyvinvointialueen valmisteluun ja 
perussopimusehdotukseen liittyen.

1. Pietarsaaren sosiaali- ja terveyslautakunta

Pietarsaari toimii tänä päivänä neljän kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon 
isäntäkuntana. Pietarsaaren lisäksi alueeseen kuuluvat Luoto, 
Uusikaarlepyy ja Pedersöre. Alue muodostettiin vuonna 2010 ja se on 
kehittynyt pitkälti perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja 
sosiaalihuollon vertikaalin ja horisontaalin integroinnin pohjalta. 
Yhteistoiminta-alueeseen kuuluu lisäksi ympäristöterveydenhuolto ja 
ratkaisu on toiminut hyvin. Väestöpohja on noin 43.000 henkilöä ja 
vuoden 2019 talousarvio on 134 milj. euroa. Malmin sairaalassa annetaan 
erikoissairaanhoitoa useilla erikoisaloilla, ensisijaisesti polikliinisesti. Sen 
sijaan kirurgian mahdollisuutta rajoittaa nykyisin kansallinen lainsäädäntö,
jonka myötä myös päiväkirurgia kiellettiin pienemmissä sairaaloissa 
1.1.2018 alkaen. Malmin sairaalassa perusterveydenhuollossa toimii 
ympärivuorokautinen päivystys sosiaali- ja terveysministeriön erityisluvalla,
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joka on tällä hetkellä voimassa vuoden 2019 loppuun. Odotamme päätöstä
luvan pidentämisestä.
 
2. Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun lähtökohdat

Vuoden 2017 tietojen mukaan Pohjanmaalla on sosiaali- ja 
terveydenhuollon osalta ylipäänsä korkeampi tarvevakioitu kustannustaso 
verrattuna maamme keskitasoon. Uudellakaarlepyyllä ja Pedersörellä on n. 
10 % korkeammat, Luodolla 4 % korkeammat ja Pietarsaarella n. 8 % 
korkeammat tarvevakioidut sosiaali- ja terveydenhuoltokustannukset maan
keskiarvoon verrattuna. Koko sosiaali- ja terveydenhuollon osalta laajempi 
alue mahdollistaa kaiken hoidon ja hoivan paremman integroimisen sekä 
erikoistuneiden palveluiden ja konsultaation integroimisen sekä 
sosiaalihuollossa, perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa.

Pietarsaaren seudun 75-vuotiaiden ja sitä vanhempien asukkaiden määrä 
kasvaa yhteensä lähes 2.000 henkilöllä vuoteen 2030 mennessä. 
Uudenkaarlepyyn ja Pietarsaaren väestöpyramideissa on jo tänä päivänä 
nähtävissä ikääntyneiden asukkaiden suuri määrä, mutta määrä on 
kasvussa koko seudulla. Erityisesti vanhushuollossa voimavaroja vaaditaan 
entistä enemmän. Ikääntyvän väestön tarpeet on tärkeä kohdata 
strategisella tavalla vuosiin 2030-2040 mennessä. 

Erityisen tärkeää on, että ikääntynyt väestö saa oikeaa hoitoa, oikealle 
yksilölle ja oikeassa tilanteessa. Monella ikääntyneellä on moninaisia ja 
monitahoisia hoidon ja hoivan tarpeita. Monisairastavuus asettaa 
vaatimuksia yhteistoiminnalle ja yhteistyössä toteutettaville panostuksille. 
Nämä voidaan saavuttaa integroidulla sosiaali- ja terveydenhuollolla, jossa 
myös erikoissairaanhoidolla on tärkeä asema.  

Integrointi on myös avainsana lapsiperheiden ja nuorten palvelujen 
järjestämisessä. Tänä päivänä perhepalvelut, äitiys- ja lastenneuvola sekä 
terveydenhuollon lasten ja nuorten yksikkö muodostavat toimivan 
kokonaisuuden Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirastossa. Lasten ja 
nuorten poliklinikka, psykiatria ja lastensuojelu sijaitsevat lähellä toisiaan 
sujuvamman yhteistyön edistämiseksi. Tarkoituksena on varhaisen 
puuttumisen myötä vähentää erikoistuneempien palveluiden tarvetta. 

Voimakkaan integroinnin lisäksi tarvitaan hyvien lähipalvelujen verkkoa. 
Vaasan sairaanhoitopiiri/Pohjanmaa on maantieteellisesti suuri alue, 
etäisyyden ollessa etelästä pohjoiseen kolme tuntia. Pietarsaari korostaa 
lähipalvelujen tarvetta sellaisissa palveluissa, joissa palveluntarve on 
toistuva ja volyymit suuria, sekä erikoissairaanhoidon osalta, joihin 
kuuluvat sekä kroonisten, jatkuvaa erikoissairaanhoitoa vaativien 
sairauksien hoito että pre- ja postkliininen hoito, kuten myös kirurgian 
kuntoutus. Hyvä yhteistyö Vaasan keskussairaalan ja Malmin sairaalan 
välillä on näin ollen erittäin tärkeä sekä hoidon että konsultoinnin osalta. 
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3. Perussopimusta koskevat kannanotot

Kuntayhtymän tehtävät (3 §)

Pietarsaari katsoo, että koko sosiaali- ja terveydenhuolto voidaan siirtää 
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään. Tänä päivänä Pietarsaaren 
sosiaali- ja terveysvirastoon kuuluu ympäristöterveydenhuolto, mukaan 
lukien eläinlääkäripalvelut. Kaupunki katsoo, että 
ympäristöterveydenhuollon tulisi kuulua myös Pohjanmaan 
hyvinvointialueeseen. Ellei näin käy, on uusista ratkaisuista keskusteltava 
Pietarsaaren, Luodon, Uudenkaarlepyyn ja Pedersören osalta. 
Eläinlääkintäkysymys on erittäin tärkeä alueemme peruselinkeinoille, mutta
myös muille aloille, mm. elintarviketeollisuudelle.

Valtuusto: valtuutettujen lukumäärä ja äänivalta (6 §)

Pietarsaari hyväksyy, että kunnan äänikynnys voidaan nostaa nykyisestä 25
%:sta 40 %:iin. On periaatteellisesti tärkeää, että kunnan äänimäärä 
kuvastaa nykyistä paremmin sen taloudellista vastuuta ja väestöpohjaa, 
mutta samalla äänikynnys turvaa kuntayhtymän jäsenkuntien välisen 
vastuun ja vaikutusmahdollisuuksien paremman jakautumisen.

Kuntayhtymän hallitus (9 §)

Perussopimusehdotuksessa esitetään hallitukseen kuuluvaksi 11 jäsentä. 
Pietarsaari katsoo tämän mahdollistavan toimivan hallituksen, joka 
kuitenkin mahdollistaa seudullisesti ja poliittisesti monipuolisen 
kokoonpanon. 

Lisäksi Pietarsaari ehdottaa, että perussopimukseen lisätään säännös 
paikkojen seudullisesta jakautumisesta seuraavalla tavalla:

Pietarsaari, Luoto, Uusikaarlepyy, Pedersöre 3 paikkaa

Mustasaari, Laihia, Vöyri, Vaasa 6 paikkaa

Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Maalahti, Närpiö 2 paikkaa

Muut toimielimet

Perussopimuksen luonnoksessa ehdotetaan hallituksen lisäksi 5 erilaista 
lautakuntaa muun muassa järjestämisvastuuta ja tuotantovastuuta varten. 
Pietarsaari katsoo hyväksi ratkaisuksi lautakunnat, joissa järjestämis- ja 
tuottamisvastuu erotetaan. Tällä tavoin turvataan myös laajempi 
demokraattinen valvontamahdollisuus ja mahdollisuus vaikuttaa 
kuntayhtymän toimintaan.

Uuden kuntayhtymän aloittaessa toimintansa on erittäin tärkeää saavuttaa 
hyvä vuoropuhelu kuntien vastuualueiden kanssa. Lisäksi mm. neuvola-, 
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oppilas- ja opiskelijahuoltotoiminta on integroitava kuntien 
sivistystoimialoihin. Siitä syystä Pietarsaari ehdottaa, että kuntayhtymä 
perustaa myös kuntien yhteistyöneuvottelukunnan. Tämän voisi mainita 
perussopimuksessa. 

Lisäksi on tärkeää, että uusi kuntayhtymä käy hyvää vuoropuhelua 
asiakkaiden kanssa ja siksi valmistelussa on kehitettävä potilas- ja 
asiakasryhmien kanssa käytävän vuoropuhelun muotoja.

Omistajaohjaus ( § 14)

Hyvinvointialue vastaa jäsenkuntien talousarviomäärärahojen käytöstä. 
Vastuu kattaa enemmän kuin puolet määrärahoista. Hyvä omistajaohjaus 
vaatii erittäin hyvin toimivan neuvottelujärjestelmän, jossa kuhunkin 
jäsenkuntaan pidetään säännöllisesti yhteyttä. Perussopimusluonnoksen 
säännös muodostaa hyvän perustan kyseiselle neuvottelujärjestelmälle, 
mutta käytännössä järjestelmää on täsmennettävä esim. siten, että 
kuntayhtymä neuvottelee kunkin jäsenkunnan kanssa vuosittain 
toukokuussa ja pitää yhteisen keskustelukierroksen ennen talousarvion 
valmistelua syys-lokakuussa. Tämä on erityisen tärkeää uuden 
kuntayhtymän aloitusvaiheessa.

Peruspääoma (§ 15) 

Perussopimusluonnokseen on otettu peruspääoma tilinpäätöksen 
31.12.2018 mukaisesti. Peruspääomaosuudet eivät tänä päivänä kuvasta 
kaikilta osin väestön jakautumista tai Vaasan keskussairaalan käyttämistä. 
Pietarsaari suosittelee, että valmisteluprosessissa löydetään ratkaisuja, 
jotka kuvastavat paremmin väestöpohjaa ja ennustettua suoritteiden 
jakautumista Pohjanmaan hyvinvointialueella.

Tilikauden yli- ja alijäämäkäsittely (§ 19)

Pietarsaari tukee perussopimusluonnoksessa olevia ehdotuksia, jotka 
koskevat yli- ja alijäämäkäsittelyä. Tällä tavoin jäsenkunnat ottavat 
vuosittain kantaa kuntayhtymän tilanteeseen.

Kuntayhtymän toiminnan ja investointien rahoittaminen (§§ 22-27)

Pietarsaari pitää ensisijaisena, että Pohjanmaan hyvinvointialue 
muodostetaan siten, että jäsenkunnat osallistuvat kaikkiin toimintoihin. On
kuitenkin tärkeää, että perussopimuksessa säädetään tässä vaiheessa 
myös tilanteen varalta, jossa kunnat osallistuvat kuntayhtymään eri 
laajuuksissa (§ 22).

Poikkeuksellisten suurten kustannusten tasaamisen (§ 23) osalta 
Pietarsaari katsoo, että tasaaminen tehdään ainoastaan tämän päivän 
perusteille eli erikoissairaanhoidolle. 
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Ehdotus
Kaupunginjohtaja:
1. Kaupunginhallitus hyväksyy lausuntoluonnoksen Pietarsaaren kaupungin

lausuntona Vaasan sairaanhoitopiirille Pohjanmaan hyvinvointialueen 
perussopimusluonnosta koskien.

2. Kaupunginhallitus vie lausunnon kaupunginvaltuuston tiedoksi.

Päätös
Kaupunginhallitus:
Keskustelun aikana Kari Koskela ehdotti seuraavaa lisäystä lausunnon 
kohtaan 2 Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun lähtökohdat:
Pietarsaari edellyttää, että hyvinvointikuntayhtymä pystyy tarjoamaan 
hyvää lähipalvelua alueellamme. Tähän sisältyvät palvelut, joissa 
palveluntarve on toistuva ja volyymit suuria, sekä erikoissairaanhoidon 
osalta, joihin kuuluvat sekä kroonisten, jatkuvaa erikoissairaanhoitoa 
vaativien sairauksien hoito että pre- ja postkliininen hoito, kuten myös 
kirurgian kuntoutus.

Ehdotusta kannatti Owe Sjölund. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 
lisäyksen yksimielisesti.

Keskustelun aikana Marika Kjellman ehdotti seuraavaa lisäystä lausunnon 
kohtaan 2 Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun lähtökohdat:
Pietarsaari edellyttää, että päiväkirurgiaa tarjotaan Malmin sairaalassa, jos 
lainsäädäntö sallii sen.

Ehdotusta kannatti Kari Koskela. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 
lisäyksen yksimielisesti.

Keskustelun aikana Owe Sjölund ehdotti, että kohtaan 15 § Peruspääoma 
lisätään seuraava kommentti: 
Pietarsaari korostaa kaikkien omistajakuntien välillä käytävän tiiviin 
vuoropuhelun tarvetta omistajaosuuksissa tehtävistä mahdollisista 
muutoksista. 

Ehdotusta kannatti Lars Björklund. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 
lisäyksen yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti siten, että
1. Kaupunginhallitus hyväksyy lausuntoluonnoksen yllä mainituin lisäyksin 

Pietarsaaren kaupungin lausuntona Vaasan sairaanhoitopiirille 
Pohjanmaan hyvinvointialueen perussopimusluonnosta koskien.

2. Kaupunginhallitus vie lausunnon kaupunginvaltuuston tiedoksi.
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Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä 
Perussopimusluonnos 04.04.2019/OG_versio 0.3 

 

 

1. LUKU 

JÄSENKUNNAT JA TEHTÄVÄT 

 

1§ 

Nimi ja kotipaikka 

 

Kuntayhtymän nimi on Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä.  

 

Kuntayhtymä on kaksikielinen. 

 

Kuntayhtymän valtuuston päätöksellä kuntayhtymä voi ottaa käyttöön muun toiminimen.   

 

2§ 

Jäsenkunnat 

 

Jäsenkuntia ovat Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Laihia, Luoto, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, 

Pedersöre, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vöyri. 

 

 

3 § 

Tehtävät 

 

Kuntayhtymä järjestää jäsenkuntiensa puolesta yhdenvertaisilla periaatteilla lainsäädännön mukaisen 

erikoissairaanhoidon ja huolehtii siltä osin sairaanhoitopiirin lakisääteisistä velvoitteista.  

 

Kuntayhtymä voi niille jäsenkunnille, jotka niin päättävät, lisäksi järjestää lakisääteiset ja laaja-alaiset 

sosiaali- ja terveyspalvelut alueen väestölle.  

 

Kuntayhtymä voi hoitaa myös muita peruspalveluiden piiriin sekä tukipalvelujen järjestämiseen 

liittyviä tehtäviä, kun siitä erikseen sovitaan.  

 

Kuntayhtymä voi myydä palveluja ulkopuoliselle taholle. 

 

Kuntayhtymä voi tuottaa palvelut tuottamalla ne itse, sopimalla niistä toisen kunnan tai kuntayhtymän 

kanssa, hankkimalla palveluja muulta palvelujen tuottajalta, palvelusetelien avulla tai muulla laissa 

hyväksytyllä tavalla.  

 

Kuntayhtymä voi tuottaa myös muita toimialaansa kuuluvia tai sitä tukevia palveluita taikka olla 

omistajana tai jäsenenä yhteisöissä, joiden toiminnalla edistetään kuntayhtymän tavoitteita.  

 

Kuntayhtymä voi järjestää erityishuollon tai työterveyshuollon palveluita, jos niin sovitaan. 

 

Kuntayhtymä voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta. 

 

 

4 § 

Jäsenkunnan ottaminen ja eroaminen sekä toimintaa jatkavien jäsenkuntien asema 

 

Uuden jäsenkunnan ottaminen edellyttää kuntayhtymän perussopimuksen muuttamista 

kuntalain mukaisesti. 

Uuden jäsenkunnan jäsenyys kuntayhtymässä alkaa, ellei toisin määrätä, perussopimuksen 

muutoksen hyväksymistä seuraavan kalenterivuoden alusta. 

 

Jäsenkunnan, joka haluaa erota kuntayhtymästä, tulee ilmoittaa siitä kuntayhtymän 

hallitukselle. Eroaminen tapahtuu kalenterivuoden päättyessä jäsenkunnan ilmoitettua 

eroamisesta vähintään vuotta aikaisemmin. 

Kaupunginhallitus 02.09.2019
Liite § 206 B



 

 

Jäsenkunnan erotessa kuntayhtymästä sille suoritetaan yhtymävaltuuston päätöksellä 

kunnan osuus tai osa nettovarallisuudesta, ottaen huomioon sekä eroavan jäsenkunnan 

että toimintaa jatkavien jäsenkuntien asema. Mikäli muut kunnat eivät 

lunasta eroavan kunnan osuutta nettovarallisuudesta tai osaa siitä, alennetaan peruspääomaa. 

Mikäli kuntayhtymän nettovarallisuus on negatiivinen, eroava jäsenkunta 

on yhtymävaltuuston päätöksellä velvollinen suorittamaan kuntayhtymälle kunnan 

osuuden negatiivisesta nettovarallisuudesta. Mikäli jäsenkunnan eroaminen koskee 

vain osaa kuntayhtymän toiminnasta, koskee edellä tarkoitettu jäsenkunnan osuus 

vastaavasti tätä toimintaa. 

 

Korvaus jäsenkuntaosuudesta ja kunnan korvaus kuntayhtymälle suoritetaan tasasuuruisina 

erinä 10 vuoden aikana eron voimaantulosta lukien. 

 

 

2. LUKU 

KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTO               

 

5 §  

Ylin päättävä toimielin 

Kuntayhtymän ylin päättävä toimielin on kuntayhtymän valtuusto. 

 

6 §  

Valtuutettujen lukumäärä ja äänivalta 

 

Kuntayhtymän valtuustoon valitsevat jäsenkuntien valtuustot valtuutettuja seuraavasti: 

Kunnan asukasluku   Valtuutettujen määrä 

korkeintaan 2 000    1 

2 001-8 000     2 

8 001-15 000     3 

15 001-25 000     4 

25 001-35 000     5 

35 001-45 000     6 

45 001-65 000     7 

65 001-85 000     8 

85 001-105 000     9 

105 001-      10 

 

Kullekin valtuutetulle valitaan henkilökohtainen varavaltuutettu. Valtuutettujen lukumäärä määräytyy 

Väestörekisterikeskuksen 1. tammikuuta valtuuston valitsemisvuonna ilmoittaman virallisen 

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 40 % kaikkien 

jäsenkuntien valitsemien valtuutettujen yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan 

valitsemien valtuutettujen yhteinen äänimäärä jakautuu tasan saapuvilla olevien kesken. 

 

Mahdollisen kuntaliitoksen yhteydessä valtuutettujen määrä tarkistetaan seuraavan vaalikauden alusta. 

 

7 §  

Päätösvaltaisuus 

 

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) valtuutetuista on läsnä. Valtuuston 

työjärjestyksestä määrätään muilta osin hallintosäännössä. 
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8 §  

Tehtävät 

 

Valtuuston tehtävistä säädetään kuntalain 14 §:ssä. Valtuusto päättää  

1) kuntayhtymän strategiasta 

2) hallintosäännöstä 

3) talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 

4) omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta 

5) liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista 

6) varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista 

7) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista 

8) palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista 

9) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta 

10) jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä 

11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista 

12) tilintarkastajien valitsemisesta 

13) tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta 

14) muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista. 

 

Valtuusto voi hallintosäännössä siirtää toimivaltaansa kuntayhtymän muille toimielimille sekä 

luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. 

 

 

 

3. LUKU 

KUNTAYHTYMÄN HALLITUS JA KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA 

 

9 § 

Hallituksen kokoonpano ja äänimäärä 

 

Hallituksessa on yksitoista (11) jäsentä sekä henkilökohtaiset varajäsenet.  

Kullakin jäsenellä on kokouksessa yksi ääni. 

 

Hallitus voi järjestäytyä jaostoihin. 

 

10 § 

Hallituksen tehtävät 

 

Hallitus johtaa kuntayhtymää ja sen hallintoa siten kuin siitä on erikseen kuntalaissa ja erityislaeissa 

säädetty tai perussopimuksessa ja kuntayhtymän hallintosäännössä määrätään. 

 

§ 11 

Edunvalvonta, edustaminen ja allekirjoitukset 

 

Hallitus valvoo kuntayhtymän etua ja edustaa kuntayhtymää. Kuntayhtymän puolesta tehtävät 

sopimukset ja sitoumukset allekirjoitetaan hallintosäännön määräämällä tavalla. 

 

§12 

Kuntayhtymän johtaja 

 

Kuntayhtymällä on johtaja, joka johtaa hallituksen alaisena kuntayhtymän hallintoa, taloutta ja muuta 

toimintaa. 

 

Kuntayhtymän johtajan tehtävistä määrätään tarkemmin hallintosäännössä. 
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4. LUKU 

MUUT TOIMIELIMET 

 

§ 13 

Kuntayhtymän muut toimielimet ja niiden jäsenet 

 

Kuntayhtymässä on seuraavat toimielimet:  

1. tarkastuslautakunta, jossa on seitsemän (7) jäsentä  

2. vähemmistökielinen lautakunta, jossa on seitsemän (7) jäsentä  

3. järjestäjälautakunta, jossa on yhdeksän (9) jäsentä 

4. tuottajalautakunta, jossa on yhdeksän (9) jäsentä  

5. yksilölautakunta, jossa on seitsemän (7) jäsentä. 

 

Hallituksen alaisuudessa toimivat seuraavat jaostot, jotka hallitus asettaa: 

1. henkilöstöjaosto  

2. sopimus- ja konsernijaosto. 

 

Valtuusto voi hallintosäännössä päättää muiden toimielinten asettamisesta. 

Jokaisella toimielimellä on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä jokaisella jäsenellä 

henkilökohtainen varajäsen. 

Toimielinten tehtävistä ja toimivallasta määrätään tarkemmin hallintosäännössä. 

 

 

5. LUKU 

OMISTAJAOHJAUS 

 

§ 14 

Toiminnan ohjaus 

 

Kuntayhtymän johdolla ja jäsenkunnilla on neuvottelumenettely, jossa sovitaan kuntayhtymän talouden 

ja toiminnan pitkän aikavälin suunnittelua ja tavoitteita koskevista periaatteista ottaen huomioon 

palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka sekä 

palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. 

 

Neuvottelut järjestetään kunnittain ja toimintavuosittain ennen kuntayhtymän talousarviotyön 

alkamista. Neuvotteluiden tulos käsitellään kuntayhtymän ja kuntien yhteisessä talousfoorumissa. 

 

Jäsenkunnilta pyydetään erikseen lausunto erityisen suurista hankkeista ja muutoksista kuntayhtymän 

toiminnassa ja taloudessa.   

 

  

 

6. LUKU 

TALOUS 

 

§ 15 

Peruspääoma 

 

Peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pääomasijoituksista. Kunkin kunnan peruspääomaosuus oli 

31.12.2018 seuraava: 

 

                                                 euroa                    % 

Pietarsaari                    3 353 055,41          5,50 

Kaskinen                               438 332,27          0,72 

Mustasaari                    6 604 235,11        10,83  

Korsnäs                          1 035 750,42          1,70 

Kristiinankaupunki              2 569 912,28          4,21 

Laihia                        2 525 566,20          4,14 

Luoto                              342 916,46          0,56 

Maalahti                          2 560 205,07          4,20  
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Uusikaarlepyy                      1 086 880,90          1,78 

Närpiö                         3 230 751,01          5,30 

Pedersöre                        1 228 077,84          2,01 

Vaasa                         32 971 361,47         54,07 

Vöyri                             3 034 580,05          4,98 

                                 60 981 554,48                 100,00 

 

Peruspääomaa voidaan korottaa siirrolla muusta omasta pääomasta. Tällöin kunkin kunnan 

peruspääomaa korotetaan edellisen tilinpäätöksen peruspääomasijoituksien suhteessa. 

Valtuusto päättää peruspääoman korottamisesta tai alentamisesta sekä uuden jäsenkuntaosuuden tai 

jäsenkuntaosuuden lisäyksen edellyttämän pääomasijoituksen määrästä ja suoritusajasta. Kuntayhtymä 

suorittaa jäsenkuntien peruspääomaosuuksille korkoa, jonka valtuusto vuosittain vahvistaa talousarvion 

yhteydessä. Korko maksetaan jäsenkunnille vuosittain joulukuun loppuun mennessä.  

 

§ 16  

Jäsenkuntien osuudet ja vastuu 

 

Jäsenkuntien osuudet kuntayhtymän varoihin sekä vastuu kuntayhtymän veloista ja vastuista 

määräytyvät peruspääomaosuuksien suhteessa. Sama koskee kuntayhtymän sellaisia menoja, joita ei 

muutoin saada katetuksi. 

 

Kuntayhtymä pitää rekisteriä jäsenkuntien peruspääomaosuuksista. 

 

 

§ 17 

Talousarvio ja taloussuunnitelma 

 

Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava riittävän ajoissa tilaisuus esitysten 

tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Taloussuunnitelmasta pitää ilmetä, millä tavalla 

yhteistyö jäsenkuntien kanssa toteutetaan niin, että sosiaalihuolto, perusterveydenhuolto ja 

erikoissairaanhoito muodostavat toimivan kokonaisuuden. 

 

Talousarvio ja taloussuunnitelma tulee käyttötalouden osalta eritellä tehtäväkohtaisesti ja investointien 

ja niiden rahoituksen osalta hankekohtaisesti. Seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja 

taloussuunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 15. lokakuuta mennessä. Hallitus luovuttaa 

talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksensa valtuustolle viimeistään 15. marraskuuta. 

 

 

§ 18 

Talouden ja toiminnan seuranta sekä raportointi jäsenkunnille 

 

Kuntayhtymän hallitus raportoi kuukausittain jäsenkuntakohtaisesti toiminnan ja talouden 

toteutumisesta jäsenkunnille. 

 

 

§ 19 

Tilikauden yli- ja alijäämäkäsittely 

 

Tilinpäätöstä käsitellessään kuntayhtymän valtuusto voi päättää, että tilikauden ylijäämä tai osa siitä 

palautetaan jäsenkunnille niiden palvelujen käytön mukaisessa suhteessa.  

 

Jäsenkunnat kattavat alijäämän syntyneen vuoden käytön suhteessa viimeistään seuraavan 

kalenterivuoden aikana. 

 

 

§ 20 

Alijäämän kattaminen 

 

Jäsenkunnat maksavat alijäämän neljän viimeksi päättyneen tilivuoden toteutuneiden kuntakohtaisten 

kokonaiskustannusten mukaisessa suhteessa seuraavan taloussuunnitelman vuosina vuotuisin tasaerin. 
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§ 21 

Tilinpäätös 

 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja esittelijä.  

Tilinpäätös on luovutettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään helmikuun viimeisenä päivänä. 

 

 

 

7. LUKU 

KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHOITTAMINEN 

 

§ 22 

Suoritteiden hinnoittelu ja laskutus 

 

Suoritehinnoittelun perustana on ensisijaisesti omakustannushinta. Hinnoittelu on toteutettava niin, 

ettei kustannussiirtymää tapahdu sellaisten toimintojen välillä, johon kaikki jäsenkunnat osallistuvat ja 

johon vain jotkut kunnat osallistuvat. Hallitus voi kuitenkin soveltaa toimintaan, johon kaikki kunnat 

osallistuvat, muita hintoja tilanteen vaatiessa ja lainsäädännön salliessa.  

 

Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Jollei jäsenkuntien ja kuntayhtymän kesken muuta 

sovita, laskusta tulee 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.  

 

Hallitus tekee välitilinpäätöksen vähintään puolivuosittain. Hallitus voi muuttaa yksikköhintoja 

toimintavuoden aikana, jos siihen on erittäin painavat syyt tarvetta. Yksikköhintoja korottava tai 

laskeva muutos voi tulla voimaan aikaisintaan ilmoitusta seuraavan kuukauden alusta lukien. 

 

§ 23 

Poikkeukselliset hinnoitteluperusteet 

 

Jäsenkunnalle aiheutuvien poikkeuksellisten suurten potilaskohtaisten kustannusten tasaamiseksi 

jäsenkunnilta peritään tilikauden alun asukaslukuun perustuva ja valtuuston talousarvion hyväksymisen 

yhteydessä päättämä maksu. Tasausjärjestelmä koskee erikoissairaanhoitoa ja valtuuston päättäessä 

osia muusta yhteisestä toiminnasta. 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. 

 

§ 24 

Investointien rahoitus 

 

Kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta investointimenoihin tulorahoituksella, jäsenkuntien oman 

pääoman sijoituksena taikka lainana jäsenkunnilta tai rahoituslaitoksilta tai käyttää muita 

rahoitusinstrumentteja, jotka ovat valtuuston hyväksymän investointi- ja riskipolitiikan mukaisesti. 

Jäsenkunnilta perittävät maksuosuudet investointien rahoittamiseksi otettujen lainojen lyhennyksiä 

varten merkitään jäsenkuntien osuuden korotuksena peruspääomaan. 

 

§ 25 

Suunnitelmapoistot 

 

Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet hyväksyy valtuusto. 
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§ 26 

Rahastojen perustaminen 

 

Rahastojen perustamisesta ja säännöistä päättää valtuusto. 

 

§ 27 

Viivästyskorko 

 

Maksun viivästyessä kuntayhtymä perii korkolain mukaisen viivästyskoron. 

 

 

 

8. LUKU 

HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS 

 

§ 28 

Tarkastuslautakunta 

 

Kuntayhtymässä on tarkastuslautakunta, jonka tehtävistä säädetään kuntalaissa. Tarkastuslautakunnan 

kokoonpanosta, toimivallasta ja koollekutsumisesta määrätään tarkemmin hallintosäännössä. 

 

§ 29 

Hallinnon ja talouden tarkastus 

 

Hallinnon ja talouden tarkastamisessa noudatetaan, mitä siitä on säädetty kuntalaissa ja määrätty 

hallintosäännössä. 

 

§ 30 

Sisäinen tarkastus 

 

Kuntayhtymällä on sisäisen tarkastuksen toiminto. Sisäisen tarkastuksen toiminnasta määrätään 

tarkemmin hallintosäännössä.  

 

 

 

9. LUKU 

KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN JA LOPPUSELVITYS 

 

§ 31  

Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys 

 

Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. 

 

Jäsenkuntien valtuustot päättävät kuntayhtymän purkamisen yksityiskohtia koskevasta sopimuksesta. 

 

Kuntayhtymän purkautuessa kuntayhtymän 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. 

 

 

§ 32 

Perussopimuksen muuttaminen 

 

Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) jäsenkunnista sitä kannattaa ja 

niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Mikäli 

perussopimusta muutetaan siltä osin, joka koskee vapaaehtoista toimintaa, vaatii perussopimuksen 

muutos kuntien hyväksynnän. 
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§ 33 

Sopimuksesta aiheutuvien erimielisyyksien ratkaiseminen 

 

Perussopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan hallintoriita-asioina Vaasan hallinto-

oikeudessa. 

 

 

§ 34 

Voimaantulo 

 

Tämä perussopimus tulee voimaan 1.1.2021. 
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STADEN JAKOBSTAD
PIETARSAAREN KAUPUNKI

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa 
hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

•se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
•kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pietarsaaren kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä 
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin 
lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pietarsaaren kaupunginhallitus. 
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STADEN JAKOBSTAD
PIETARSAAREN KAUPUNKI

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: Strengberginkatu 1, PL 41, 68601 PIETARSAARI
Käyntiosoite: Strengberginkatu 1, 68600 PIETARSAARI
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pietarsaari.fi
Puhelinnumero: 04 785 1413 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 
kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

•päätös, johon haetaan oikaisua
•miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja 
puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona 
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Pietarsaaren kaupungin 
kirjaamosta.

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 5.9.2019.
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