
Allekirjoittaneet Kuusiokuntien sosiaali- ja terveysyhtymin jiisenkunnat ovat valtuustoj€n
yhtiipit[villii piiiitiiksillii sopineet kuntayhtymiin perussopimuksesta seuraavasti:

KUUSIOKUNTIEN SOSIAALI. JA TERVEYSKUNTAYHTYMAN
PERUSSOPIMUS

I. LUKU
Yleiset miErAykset

l$
Kuntayhtymiin nimi ja kotipaikka

Kuntayhtym?in nimi on Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtyma ja sen kotipaikka on
Ahtarin kaupunki ja hallintopaikka Alavuden kaupunki.

2$
Kuntayhtymiin jiisenkunnal ja uuden jiisenkunnan ottaminen

Kuntayhtymen jesenkunnat ovat: Alavus, Kuortane, Soinija Ahuiri. Uuden kunnan ottamlnen
jiiseneksi edellyttaa jasenkuntien yksimielisiii piiiitiiksiii. Uuden jlisenkunnan jiisenyys
kuntayhtymiissa alkaa perussopimuksen asiaa koskevan muutoksen hyviiksymisen jiilkeen
erikseen sovittavana ajankohtana.

Tiissli perussopimuksessa muualla siiadetysta poiketen yhteistoiminta-alueen laajentuessa
paikat kuntayhtymiin toimielimissii jaetaan suhteellisuuden perusteella ja siten, etta jokaisella
kunnalla on vahint?iiin yksi (1.1 edustaja. Aenivalta toteutetaan talldin kuntalain maiiriiysten
mukaisesti.

3S

Tehtiiviit

Jesenkunnat antavat kuntayhtyman tehtAviiksi ja vastuulle jiirjestzia asukkailleen kunnalliset
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

Kuntayhtyma voi yhtymiin hallituksen paatoksellUi ottaa huolehtiakseen mytis muista
toimialaansa soveltuvistaja kuntien sopimista tehtavista sekii myyda palveluja mytjs
muille kuin j2isenkunnille.

Kuntayhtymiin tulee tarjota sosiaali- ja terveystoimen palveluja jokaisessa kuntayhtyman

iasenkunnassa.



2. LUKU
Toimielimet

YHTYMAKOKOUS

4$
Yhtymiikokouksen tehtiviit

Ylinta pa:ittjsvaltaa kuntayhtymiissA kiyttiia yhtymiikokous, joka
. paattaAkuntayhrymlin strategiasta
. hyviiksyy kuntalain siieidcisten mukaisesti kuntayhtymiille seuraavaksi

kalenterivuodeksi talousarvion sekii sen yhteydessii taloussuunnitelman ja keskeiset
toiminnalliset ja taloudelliset ravoirteet,

. piiiittiia tilinpaiitdksen hyvliksymisesta, tuloksesta, toimintakertomuksest4
vastuuvapauden myOntamisestA ja tarkastuslautakunnan ehdottamista
toimenpiteist:i, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskeftomus antavat
aihetta,

. paittiiA sisaisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista,
e valitsee valtuustokaudeksi kuntayhtymAn yhtymiihallituksen jiisenet ja varajiisenet

sekii nimeid kenallaan eri kunnista yhden jiisenistii puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenj oh taj aks i,

. pddttaA luottamushenkil0iden taloudellisten etuuksien perusteista
o valitsee tarkastuslautakunnan jasenet ja varajasenet sekli nime:izi puheenjohtajan ja

varapuheenjohtajan sekd valitsee yhden JHTT-Iilintarkastajan tai JHTT-yhteistin,
. hyviiksyy hallintosiiiinndn, tarkastussaAnndn ja muut tarvittavat saanndt,

Muut kuin tiissii pykiiliissii tai tassA perussopimuksessa muualla mainitut tehtavat
kuuluvat kuntayhtymiin yhtym?ihall itukselle,

5E

Yhtymiikokouksen kokoonpano ja toimikausi

Yhtymiikokous kutsutaan koolle viihint[iin kaksi kertaa vuodessa.
Yhtymiikokousedustajat valitsee jlisenkunnan kunnanhallitus tai jzisenkunnan valtuuston
paattemA muu toimielin. Yhtymlikokousedustajat valitaan 0l .01 . 2016 alkaen kuluvan
valtuustokauden loppuun kestiiviksi toimikaudeksi ja vuonna 2017 valittavan valtuuston
toimikauden alusta lukien kuhunkin kokoukseen erikseen.

Yhtym:ikokoukseen nimetaan kaksi (2) edustajaa ja kaksi (2) henkil6kohtaista
varaedustajaa kustakin kuntayhtyman kunnasta.
Yhtymiikokoukselle valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja siten, ettd he eivAt ole
samalta paikkakunnalta.



6S
Kutsumisaika

Yhtymiikokouksen kokouskutsu on liihetetteva viihintli?in kolme viikkoa ennen kokousta
jiisenkuntien hallituksille. Kokouskutsu on lfietettava dedoksi myos yhtymiihallituksen
jiisenille.

7$
Alnivalta ja peiitiisvaltaisuus

Yhtymiikokous on paatdsvaltainen, kun viihin&ian kaksi kolmannesta (2/3) jiisenkunnista
on kokouksessa edustettuinaja niiden edustajat edustavat vahintiiiin kahta kolmannesta
(2/3) kaikkien jesenkuntien yhteenlasketusta iiiinimAiirAstii.

Kunnan iiiinivalta perustuu kunnan asukasluwn osuuteen yhteistoiminta-alueen
asukasluvusta. Kunnan 2iiinimiilirii miiiiritelliiiin valtuustokausittain. Asukaslukuna
kaytetAdn kunnallisvaalia edeltavdn vuoden asukaslukua (31 . 12.). YhtymAvaltuuston
kokouksessa iif,nimiiiirii jaetaan kokouksessa liisnii olevien edustajien kesken yhtii suuriin
osiin. Aiinestystilanteissa piiiitokset tehdaiin kahden kolmasosan (2/3) iiiinivallan
enemmistiillii. TatA sAiinnoste ei sovelleta henkiliistdvaaleissa eikii mikiili lainsliidiinntisti
muuta iohtuu.

8$
Toiminta

Yhtymiihallituksen tulee tehda yhtymakokouken kiisiteltiiviiksi tulevassa asiassa
pAatdsesitys. Kuitenkin tarkastuslautakunta tekee tarkastusta koskevissa asioissa
Daat6sesitvksen.

YHTYMAHALLITUS

e$

Jiisenten lukumiiiirii

Kuntayhtyman yhtymiihallitukseen kuuluu yksitoista (l l)jisentaja henkilokohtaista va-
rajasenta. Jaseniste valitaan Alawdelta neljii (4), AhtiiristA kolme (3), Kuortaneelra ja
Soinista kaksi (2) kummastakin.



Yhtymlihallituksen toimikausi on kuntien valtuustojen toimikausi.
Yhtymiihallitukselle valitaan toimikaudeksi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Yhtymiihallituksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, etta se vastaa jiisenkuntien
valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa aAniosuutta
kuntayhtymiin alueella kunnallisvaaleissa sii.iidetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

l0s
Yhtymiihallituksen piiiitiisvaltaisuus sekii eenivalta piiiitiiksenteossa

Kuntayhtyman piiatosvaltaa kii),ttiiii yhtymiihallitus silta osin, kun se ei kuulu
yhtymlikokouksen tehtaviin tai ole hallintosiiiinntillii taikka hallituksen
piiiitOkellii siinetty muille viranomaisille.

Yhtymiihallitus valvoo kuntayhtyman etua, edustaa kuntayhtymiiii ja tekee sen puolesta
sopimukset. Yhtymiihallitus toimii sosiaalihuoltolain mukaisena monij?isenisenii
toimielimenii, joka k?isittelee myds yksil0asiat.

Yhtymiihallitus on paatdsvaltainen, kun viihintaan kaksi kolmannesta (2/3) jlsenkunnista
on kokouksessa edustettuina. Yhtymlihallituksen kokouksessa on kullakin edustajalla yksi
2iiini.

11s
Esittely

Asioiden klsittely yhtymiihallituksen kokouksissa tapahtuu viranhaltijan esittelystii.
Yhtymiihallituksen esittelysta j a kokousmenettelyista mAiirAtaiin kuntayhtymiin
hal I i ntos iiiinnds sii.

l2$
Toimintakertomus

Yhtymiihallituksen on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus
kuntayhtymiin hallinnosta. Toimintakertomuksessa on esitettdvii selvitys
yhtymlkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.
Kertomus on annettava yhtymakokoukselle kyseisen woden tilinpiietdksen yhteydessa.

13$
Allekirjoittaminen ja tiedottaminen

Kuntavhtvmdn nimen allekirioittamisesta miiiiriiuiin hallintosiiiinntissii.



3 LUKU
Kuntayhtymain talous

l4$
Peruspiifioma

Peruspiiiiomien jakautuminen aloittavassa taseessa jiisenkunnittarn
on seuraava:

omistusosuus omistusosuus 7o

| 287 s99,32 53,588
464456,13 19,330

500 733,07 20,840
t50 000,00 6,242

24ffi788,52 100.000

Alavus
Ahr?iri
Kuortane
Soini
Yhteensli

Kuntayhtymii.iin voidaan ottaa uusia jiseniii. Uuden jiisenkunnan ottamisesh paattavet
kuntayhtymiin jiisenkuntien valtuustot. Uuden jlisenkunnan vdhimmiiisperuspdaoma
miiiirfltlln siten, etti nykyisten jisenkuntien yhteenlaskettu peruspiiiioma jaetairn niiiden
kuntien asukasmii.driillii ja niin saatu asukasta kohti laskettu euromaitainen peruspaaoma
on se viihimmidspiiiioma, joka kenottuna uuden jasenkunnan asukasmiiiiriillii, on uuden
j iisenkunnan viihimmaisperuspiiiioma.

Yhtymiihallitus paiattaA kuntayhtymiin jliseneksi tulevan uuden jiisenkunnan
peruspAAomaosuuden sekii suoritusajankohdan.
Jasenkunta voi lisatA peruspedomaansa kuntayhtym?issii suorittamalla oman pdAoman
ehtoisia siioituksia.

l5a
Peruspiidoman korko

Kuntayhtyma suorittaa jasenkuntien peruspAaomaosuuksille talousarviovuotta
edeltavan vuoden syyskuun l. piiiviin kolmen (3) kuukauden euribor - korkoa
vastaavan koron kuitenkin enintAiin 8 7o. Yhtymiihallituksen yksimielisella paatiiksellai
voidaan korkoperustetta j a enimmiiiskorkoa muuttaa. Korko maksetaan jiisenkunnille
kunkin vuoden joulukuun loppuun mennessA.

16$
Jfisenkuntien osuudet ja vastuu

Jdsenkunnan osuus kuntayhtymiin varoihin sekli vastuu veloistaja velvoitteista
miiiirAytyvat perusp?idomaosuuksien suhteessa, siitl alkaen kun kunta on liittyny
jiiseneksi. KuntayhtymAssa on pidettava rekisteriii jiisenkuntien peruspiiiiomaosuuksista.



l7$
Talousarvio ja 

- suunnitelma

Kuntayhtyman talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelun yhteydessii tulee
jlisenkuntien, kuntayhtymiln ja Kuusiolinna Terveys Oy:n yhdessii k6ydii neuvottelut
kuntakohtaisista palvelujen jiirjestiimisesta, investoinneista ja kuntayhtymen toiminnan
kehittiimisesta.

Neuvottelujen pohjalta jiisenkunnat voivat antaa oman esityksensA kuntayhtymiin
talousarvion, toimintasuunnitelman ja investointiohjelman sisiiltoon 30.9 mennessi.
Seuraavan kalenterivuoden hyviiksyty talousarvio ja - suunnitelma on toimitettava
jiisenkunnille manaskuun 15. piiivliin mennessa.

Tilikauden aikana hyviiksftavien talousarviomuutosten on perustuttava maiirairahojen,

tuloerien sekd tavoitteiden osalta toiminnan tai palvelujen kayt6n taikka yleisten
perusteiden tilikauden aikanajo tapahtuneisiin tai arvioitaviin muutoksiin.

Taloussuunnitelman tulee olla tasapainossa tai ylijiiiimiiinen enintaan neuAn vuoden
pituisena suunnittelukautena.

l8$
Talouden ja toirninnan seurantajiirjestelmd ja raportointi j&isenkunnille

Kuntakohtaisen palvelusopimuksen ja talousarvion mittareiden toteutumista seurataan
ja ohjausta toteutetaan kolmannes\uosittain tunnuslukujen avulla kuntayhtymiin ja
kuntien viilillI k[y6vissa neuvotteluissa ja kirjallisilla raporteilla.

l9$
Suunnitelmapoistot

Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet hyvnkyy yhtymiihallitus.

20$
Kustannusten laskutus ja hinnoittelu

Jiisenkuntia laskutetaan palvelusopimuksen mukaisesti sopimuksessa sovituista
palveluista. Muista mahdollisista kustannuksista ja laskutuksista sovitaan erikseen.

Jiisenkuntien ulkopuolelle myyiivien palvelujen hinnoittelusta ja laskutuksesta piiaittaA

yhtymiihallitus.



2ls
Investointien toteuttaminen ja rahoitus

Tarvittavien investointien tarpeestaja toteutustavasta neuvotellaan ja sovitaan
jiisenkuntien kesken. Investointien rahoituksestaja kustannusten jaosta neuvotellaan ja
sovitaan jiisenkuntien kesken tapauskohtaisesti.

22s
Rahastojen perustaminen

Rahastojen perustamisesta ja niiden siiiinndistii piiattiia yhtymZikokous.

23$
Viiviistyskorko

Maksun viivestyessA kuntayhtymA perii korkolain mukaisen viiviistyskoron.

24$
Tilinpii5tiiksen allekirjoittaminen ja hyviiksyminen

Tilinpiiltdksen allekirjoittavat yhtymiihallituksen jiisenet ja esittelij?i.
Hyviiksyessiiiin tilinputiiksen yhtymekokous p:iAttiiii samalla tilikauden tuloksen
kiisittelystaja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistii.

2s$
Kuntayhtyniistii eroavan ja toimintaa jatkavien kuntien aserra

Mikiili jiisenkunta eroaa kuntayhtymestA, sille suoritetaan yhtymikokouksen piiittiksellii
kunnan peruspiiiomaosuutta vastaava osuus kuntayhtyman eroamista edeltaviin
vuoden tilinpiiitiiksen mukaisesta nettovarallisuudesta.

Mikiili muut kunnat eiviit lunasta eroavan kunnan p?iaomaosuutta, alennetaan
peruspiieomaa. Ensisijaisena korvauksena eroavalle jiisenkunnalle luovutetaan kyseisessii
kunnassa sijaitseva kuntayhtymiin omaisuus. Mikali tiima ei riita, lisiiksi rahallisena
korvauksena maksettava maiira suoritetaan eroavalle kunnalle tasasuuruisina erinii viiden
(5) vuoden aikana eron voimaantulosta lukien.

Jiisenkunnan ero kuntayhtymasta tulee voimaan jdsenkunnan yhtymlihallitukselle tekemaa
kirjallista eroilmoitusta seuraavan kalenterivuoden piietyft ya.



26$
Hallinnon ja talouden tarkastaminen

Hallinnon ja talouden tarkastamisessa noudatetaan mitii siitii on saadetty kuntalaissaja
maaratty kuntayhtymain tarkastussaannossa. Tarkastuslautakuntaan valitaan
jiisenkuntien valtuustojen jiisenistii yksi jiisen kustakin jiisenkunnasta, joista nimetaan
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

4 LUKU
Muut mAaraykset

279
Kuntayhtymiin purkarninen ja loppuselvitys

Kuntayhtymain purkamisesta paettavat jAsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymain
purkautuessa yhtymiihallituksen on huolehdittava loppuselvityksestii, elleiviit
jlisenkunnat sovi muusta jiirjestelystli. Kuntayhtymiin varat, joita ei tarvita
loppuselvityksen kustannustenja velkojen suorittamiseen eikii sitoumusten
tlltfimiseen, jaetaan jiisenkunnille peruspeaomaosuuksien suhteessa. Jos
kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekii sitoumusten teyttemiseen tarvittava
me?ira on varoja suurempi, jiisenkunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellii
mainittujen osuuksien suhteessa.

28$
Voimaantulo ja soveltaminen

T[llii sopimuksella muutetaan 1. 1.201 3 voimaan tullutta Kuusiokuntien
terveyskuntayhtymdn perussopimusta. Muutettu perussopimus tulee voimaan 01.01.2016.

Soinin kunta tulee mukaan kuntayhtymiin jiiseneksi l.l .2016 alkaen ja osallistuu
hallintoon. Muilta osin Soinin kunta liittyy mukaan kuntayhtymiin toimintaan 1.1.2017
alkaen.

Yhtymiihallitusta koskeva $ 9 tulee voimaan 1.3.2016. Siihen saakka yhtymiihallituksena
toimii aiemmin valittu yhtymiihallitus.

Ennen kuntayhtymen hallintosiiannitn uudistamista noudatetaan jiisenkuntien nykyisten
hallinto- ja muiden johtosiiiintiijen miiiiriiyksiii viranhaltijoiden piiiitOsvallasta
yksildasioissa kunkin kunnan asukkaiden osalta.

Ennen muutetun sopimuksen voimaantuloa voidaan ryhtyii sen teytiintoonpanon
edellyft amiin toimenpiteisiin.
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