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Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä 
 

Perussopimus 
 

Hyväksytty 
 

 

Voimaantulo  1.1.1997 

 

Muutos, § 13  Hallitus 26.9.1996/31 § 

Muutos, § 13  Hallitus 22.10.1998/43 § 

Muutos, § 3  Hallitus 23.3.2006/12 § 

Päivitetty  Hallitus 16.5.2017/33 § 

Muutos § 3  Hallitus 13.4.2021/43 § 

 

Muutos hyväksytty jäsenkuntien valtuustoissa  

Paimion kaupunki 16.06.2021/39 § 

Sauvon kunta 31.05.2021/12 § 

 

 

1.luku 

Yleiset määräykset 

 

1§ 

Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 

Kuntayhtymän nimi on Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä ja sen kotipaikka 

on Paimion kaupunki. 

 

2§ 

Jäsenkunnat 

 Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Paimion kaupunki ja Sauvon kunta. 

 

3§ 

Kuntayhtymän tehtävät 

Kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa sovitut terveydenhuoltolain, kansanterveyslain ja 

sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut. Palvelujen tuottamisesta voidaan erikseen sopia 

kuntien ja kuntayhtymän välillä. 

 

 

 



 

 

 

 

2.Luku 

Kuntayhtymän toimielimet sekä hallinnon ja talouden tarkistaminen. 

 

4§ 

Jäsenkuntien kunnanvaltuustot 

1. valitsevat jäsenet tarkastuslautakuntaan siten kuin jäljempänä 6§:ssä 

määrätään sekä valitsevat kuntayhtymälle tilintarkastajan. 

2. päättävät vastuuvapauden myöntämisestä kuntayhtymän hallitukselle ja 

muille tilivelvollisille. 

3. valitsevat hallituksen jäsenet ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. 

4. päättävät kuntayhtymän kunnalle tuottamista palveluista sekä palvelujen 

laajuudesta ja määristä kuntayhtymän hallituksen tekemän esityksen 

perusteella. 

 

 

5§ 

Hallitus 

Kuntayhtymän päätösvaltaa käyttää jäsenkuntien valitsema hallitus, johon kuuluu 11 

jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Paimion kunnanvaltuusto 

valitsee hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä 7 ja Sauvon kunnanvaltuusto 4. 

Hallituksen jäsenten toimikausi on 4 vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan 

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudekseen. 

 

Hallituksen jäsenten vallinnan perusteena kunnittain on asukasluku siten, että 

kunnasta, jonka asukasluku on yli 5000 asukasta, valitaan 7 jäsentä ja kunnasta jonka 

asukasluku on alle 5000 asukasta, valitaan 4 jäsentä. 

 

Hallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta 

sopimukset. Hallitus hyväksyy kuntayhtymälle hallintosäännön, jossa määrätään 

esittelystä tapahtuvasta päätöksenteosta, viranhaltijoiden ja työntekijöiden ottamisesta, 

asiakirjojen allekirjoittamisesta ja kuntayhtymän nimenkirjoittamisesta sekä muusta 

kuntayhtymän sisäisestä hallinnosta ja päätösvallan siirrosta. 

 

 

6§ 

Hallinnon ja talouden tarkastus 

Kuntayhtymän talouden ja hallinnon tarkastamista varten jäsenkunnat asettavat 

tarkastuslautakunnan. Tarkastuslautakunnassa on kolme jäsentä ja varajäsentä. Kaksi 

jäsentä ja varajäsentä valitsee Paimion kunnanvaltuusto ja yhden jäsenen ja 

varajäsenen Sauvon kunnanvaltuusto. Tarkastuslautakuntaan valittavan on oltava 

jäsenkunnan valtuutettu. Tarkastuslautakuntaan valitut valitsevat keskuudestaan 

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Tarkastuslautakunnan ehdotuksesta 

jäsenkuntien valtuustot valitsevat tilintarkastajan ja päättävät vastuuvapaudesta 

tilivelvollisille. 

 

 



 

 

 

 

3.Luku 

Talous 

 

7§ 

Peruspääoma 

Peruspääoma muodostetaan vuoden 1996 tilipäätöksen käyttöpääomasta vuoden 1997 

aloittavaan taseeseen kirjanpitolautakunnan kuntajaoston taseohjeen mukaisesti. 

Peruspääoman määrän vahvistaa kuntayhtymän hallitus. 

 

Peruspääoma jaetaan jäsenkuntien osuuksiksi vuoden 1996 tilinpäätöksen 

omistusosuuksien suhteessa siten kuin kunnat ovat rahoittaneet kuntayhtymän 

investoinnit. Taseen liitteessä peruspääoma ilmoitetaan jäsenkuntien osuuksina 

osajäsenyyksien edellyttämällä tarkkuudella. 

 

Uuden jäsenkunnan ja osajäsenyyttään laajentaneen kunnan peruspääomasijoituksen 

määrästä ja suoritusajasta sekä peruspääoman korottamisesta siirrolla muusta omasta 

pääomasta päättää kuntayhtymän hallitus. 

 

Kuntayhtymä suorittaa jäsenkuntien peruspääomasijoituksille korkoa. Kuntayhtymän 

hallitus päättää kulloinkin maksettavan koron suuruudesta varainhoitovuoden 

talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Korko suoritetaan jäsenkunnille vuosittain 

seuraavan tammikuun loppuun mennessä. 

 

 

8§ 

Jäsenkuntien osuudet varoista ja vastuu veloista ja velvoitteista 

Jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteista 

määräytyvät peruspääomaosuuksien suhteessa. Kuntayhtymässä on pidettävä 

rekisteriä jäsenkuntien peruspääomaosuuksista. 

 

 

9§ 

Talousarvio ja –suunnitelma 

Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen 

tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Samoin jäsenkuntien sosiaali- ja 

terveyslautakunnille on tehtävä ehdotus kuntayhtymän jäsenkunnille tuottamista 

palveluista, palvelumääristä sekä palvelujen hinnoista. 

 

Kuntayhtymän hallitus hyväksyy talousarvion ja –suunnitelman kutakin alkavaa 

talousarvio- ja suunnitelmakautta edeltävän vuoden loppuun mennessä. 

 

 

10§ 

Alijäämän kattaminen 

  

Kuntayhtymän taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden 

kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kuntayhtymän 

tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä 

mainittuna ajanjaksona katetaan. Jos kuntayhtymä ei ole kattanut kuntayhtymän 



 

 

 

 

taseeseen kertynyttä alijäämää säädetyssä määräajassa, valtiovarainministeriö voi 

määrätä selvityshenkilön, jonka tehtävänä on laatia ehdotus kuntayhtymän talouden 

tasapainottamista koskevaksi kuntayhtymän ja jäsenkuntien väliseksi sopimukseksi.  

Mikäli jäsenkunnat eivät hyväksy selvityshenkilön laatimaa ehdotusta sopimuksesta 

kuntayhtymän talouden tasapainottamisesta, kuntayhtymän alijäämä katetaan 

jäsenkuntien varoista. 

 

11§ 

Talouden ja toiminnan seuranta 

Kuntayhtymä raportoi toiminnasta ja taloudesta jäsenkunnille näiden antamien 

ohjeiden mukaisesti. 

 

 

12§ 

Suunnitelmapoistot 

 Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet hyväksyy kuntayhtymän hallitus. 

 

 

13§ 

Suoritteiden hinnoittelu ja laskutus 

Suoritehinnoittelun perustana on omakustannushinta, joka sisältää toiminnan 

välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. 

 

Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Jollei jäsenkuntien ja kuntayhtymän 

kesken muuta sovita, tulee laskusta käydä ilmi kunnan maksuvelvollisuuden perusteet. 

 

Suoritteiden hinnoitteluperusteet ja suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa 

kuntayhtymän hallitus talousarvion hyväksymisen yhteydessä. 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 niin, että 

yksikköhintoja korottava muutos voi tulla voimaan aikaisintaan ilmoitusta seuraavan 

toisen kuukauden alusta lukien. Kuntayhtymän hallitus voi jäsenkuntien palveluiden 

käytön ja talouden toteuman perusteella palauttaa jäsenkunnille jäsenkuntien 

maksamia maksuosuuksia ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista ja hyväksymistä. 

 

Mikäli riittävän pääoman turvaaminen, korvausinvestointeihin varautuminen tai 

pitemmällä aikavälillä terve ja tasapainoinen taloudenhoito edellyttävät 

jälleenhankintahintaisten poistojen käyttöä palvelussuoritteiden hinnoittelussa, 

voidaan se toteuttaa kuntayhtymän hallituksen päätöksellä. 

 

 

14§ 

Poikkeukselliset hinnoitteluperusteet 

Erityisvelvoitteista tai muista kuntien kanssa sovittujen viranomaistehtävien hoidosta 

aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jäsenkunnilta peritään asukaslukuun tai 



 

 

 

 

muuhun jakoperusteeseen perustuva ja kuntayhtymän hallituksen talousarvion 

hyväksymisen yhteydessä päättämä maksu. 

 

 

15§ 

Investointien pääomarahoitus 

Kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta investointimenoihin valtionosuutensa, 

jäsenkunnan oman pääoman ehtoisena sijoituksena taikka lainana jäsenkunnalta tai 

rahoituslaitokselta. 

 

Perustamishankkeiden arvioidut kustannukset jaetaan valtionosuuden määräämiseksi 

jäsenkuntien osuuksiksi viimeisen tilinpäätöksen peruspääoman jaon suhteessa. 

Jäsenkunnan osuus valtionosuudesta on näin laskutetun kunnan perustamishankkeen 

kustannusosuuden ja kunnan valtionosuusprosentin mukainen. 

 

Perustamishankkeeseen saadulla valtionosuuden ja avustuksen määrällä vähennetään 

hankkeen hankintamenoa. 

 

Varautuminen kuntayhtymän tulevien investointien rahoitukseen on jäsenkuntien 

vastuulla. Jos kunnat ovat edellisestä poiketen sopineet investoinnin rahoittamisesta 

muuta, noudatetaan sitä erillistä sopimusta. 

 

 

16§ 

Rahastojen perustaminen 

 Rahastojen perustamisesta ja niiden säännöistä päättää kuntayhtymän hallitus. 

 

 

17§ 

Viivästyskorko 

Maksun viivästyessä kuntayhtymä perii korkolain mukaisen viivästymiskoron. 

 

 

18§ 

Tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja hyväksyminen 

 Tilinpäätöksen allekirjoittavat kuntayhtymän hallituksen jäsenet ja esittelijä. 

 

Allekirjoittaessaan tilinpäätöksen kuntayhtymän hallitus päättää samalla tilikauden 

tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista 

toimenpiteistä. 

 

 

19§ 

Kuntayhtymästä eroavan kunnan asema 

Mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä, kuntayhtymä puretaan siten kuin 

kuntayhtymän purkamisesta ja loppuselvityksestä säädetään ja tässä 

perussopimuksessa määrätään. 

 



 

 

 

 

20 § 

Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys 

Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. 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 

 

 

21§ 

Voimaantulo ja soveltaminen 

 

Tämä perussopimus tulee voimaan, kun jäsenkuntien valtuustot ovat sen yhtäpitävin 

päätöksin hyväksyneet. 


