Pohjois-Karjalan maakuntaliitto -kuntayhtymän
perussopimus

Kumoaa 1.1.2005 voimaan tulleen perussopimuksen.
Voimaantulo 1.6.2010.

I
Yleiset määräykset

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto voi olla jäsenenä tai
osakkaana toimialaansa liittyvissä yhteisöissä ja
yhtiöissä sekä ylläpitää rahastoja. Se voi myös ottaa
suorittaakseen toimeksiantotehtäviä sovittavaa korvausta vastaan.

1§
Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka

3a §
Maakunnan aluekehittämislaissa tarkoitettu
yhteistoiminta-alue ja siinä hoidettavat tehtävät

Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
-kuntayhtymä, josta voidaan käyttää myös muotoa
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Kotipaikka on
Joensuun kaupunki.

Maakunta kuuluu yhteistoiminta-alueeseen, jonka jäseniä ovat Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntaliittojen sekä Pohjois-Savon liiton jäsenkunnat. Muista
yhteistoiminta-alueista liitot voivat itse sopia aluekehittämislain 16 §:ssä mainituin edellytyksin tai maakuntien yhteisin päätöksin

2§
Jäsenkunnat
Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Ilomantsi, Joensuu,
Juuka, Kesälahti, Kitee, Kontiolahti, Liperi, Lieksa,
Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi
ja Valtimo.

Lakisääteisen yhteistoiminnan piiriin kuuluvat sellaisten aluekehittämislaissa (12 §) tarkoitettujen tehtävien
yhteensovitus ja niitä koskeva päätöksenteko, jotka
ovat yhteistoiminta-alueen menestyksen kannalta tärkeitä ja sisältyvät osapuolten maakuntaohjelmiin, niiden toteuttamissuunnitelmiin tai muihin vastaaviin
asiakirjoihin.

3§
Toiminta-ajatus ja tehtävät
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto toimii Pohjois-Karjalan
maakunnan, sen kuntien ja asukkaiden eduksi kehittämis-, suunnittelu-, edunvalvonta- ja tutkimusorganisaationa.

3b §
Yhteistoiminta-alueen päätöksenteko ja asian valmistelun järjestäminen

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton tehtävät

Päätökset yhteistoiminnassa hoidettavista tehtävistä
tehdään aluekehittämislain 13 § 1 momentin mukaisesti liittojen yhtäpitävin päätöksin joko hallituksissa
taikka valtuustoissa. Liittojen hallitukset käyttävät päätösvaltaa asioissa, joissa liittojen yhteinen päätös on
luonteeltaan valtuuston päätöksen täytäntöönpanoa.
Mikäli kyseessä olevasta asiasta ei ole valtuuston
päätöstä taikka hallituksen päätös merkitsisi siitä olennaista poikkeamista, niin päätösvalta kuuluu valtuustolle.

Lakisääteiset tehtävät
1

aluekehityksestä annetun lain ja asetuksen mukaiset tehtävät

2

maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen mukaiset tehtävät

3

muissa laeissa ja alemmanasteisissa säädöksissä
maakunnan liitoille erikseen määrätyt tehtävät.

Vapaaehtoiset tehtävät
4

Yhteistoiminta-alueen liittojen hallitukset sopivat ja
vastaavat siitä, miten yhteistyössä käsiteltävät ja

maakunnan edunvalvonta ja kehittämistehtävät.
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päätettävät asiat valmistellaan sekä miten esittely-,
muut virka- ja talousvastuut järjestetään.

pöytäkirjan tarkastajaa. Kokouksen pöytäkirjanpitäjänä toimii liiton hallinnosta vastaava viranhaltija, ellei
edustajain kokous toisin päätä.

II
Kuntayhtymän toimielimet

7§
Edustajain kokouksen tehtävät

Edustajain kokous

Edustajain kokous

4§
Edustus edustajain kokouksessa
Jäsenkunnat valitsevat edustajat edustajain kokoukseen kunnan edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa kolmea ja puolta tuhatta asukasta kohti.

1

valitsee jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
sekä

2

käsittelee maakuntahallituksen antaman kertomuksen edellisen edustajain kokouksen jälkeen
tapahtuneesta kuntayhtymän toiminnasta.

Yhtymävaltuusto

Kullekin edustajalle valitaan henkilökohtainen varaedustaja.

8§
Yhtymävaltuuston nimi

Kullakin edustajalla on edustajain kokouksessa
yksi ääni.

Yhtymävaltuustosta käytetään nimitystä Pohjois-Karjalan maakuntavaltuusto, lyhennettynä maakuntavaltuusto.

5 § Edustajain kokous
Edustajain kokous pidetään kunnallisvaalien jälkeisen
vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Maakuntahallitus päättää edustajain kokouksen ajasta ja paikasta.

9§
Maakuntavaltuuston jäsenten valinta
Maakuntavaltuustoon valitaan jäsenet kunnan edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa
kolmea ja puolta tuhatta asukasta kohti.

Kutsu edustajain kokoukseen on toimitettava kirjallisesti jäsenkunnille vähintään kaksi kuukautta ennen
kokousta.

Kullekin valtuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen
varajäsen.

Jäsenkuntien on kirjallisesti ilmoitettava valitsemiensa
kokousedustajien nimet maakuntahallitukselle viimeistään kuukautta ennen edustajain kokousta.

Maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi
ajaksi.

Edustajain kokouksen esityslista on lähetettävä kokousedustajille viimeistään kymmenen päivää ennen
edustajain kokousta.

Maakuntavaltuuston jäsenten tulee olla jäsenkuntien
valtuutettuja ja valtuustossa edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee valittaessa vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien
kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan
alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen
mukaisesti.

6§
Edustajain kokouksen järjestäytyminen
Maakuntahallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen,
minkä jälkeen edustajain kokous valitsee itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kaksi
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Maakuntavaltuusto
Mikäli valtuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden tai muusta syystä
eroaa valtuuston jäsenyydestä kesken toimikauden,
päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä
ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen on edustettava samaa poliittista
ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan.

-

hyväksyy jokaista varainhoitovuotta varten talousarvion ja sen hyväksymisen yhteydessä kolmea tai
useampaa vuotta koskevan taloussuunnitelman

-

päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan
valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt
muistutukset antavat aihetta, hyväksyessään tilinpäätöksen maakuntavaltuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

-

valitsee maakuntahallituksen jäsenet, näiden henkilökohtaiset varajäsenet sekä puheenjohtajan ja
1. ja 2. varapuheenjohtajan

-

perustaa tarpeellisiksi katsomiaan toimielimiä

-

asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestämistä varten

-

valitsee tarkastuslautakunnan esityksen perusteella yhden tai useamman tilintarkastajan; tilintarkastaja on yhteisö

Maakuntavaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

-

tekee luvussa III valtuuston tehtäviksi osoitetut
päätökset

Maakuntavaltuuston kokouskutsun lähettämisestä
määrätään hallintosäännössä.

-

käsittelee muut mahdolliset maakuntavaltuuston
päätettävät asiat

12 §
Maakuntavaltuuston kokoukset

-

ottaa maakuntajohtajan.

Mikäli valtuustokauden aikana kuntayhtymään hyväksytään jäseneksi uusia kuntia, asianosaiset kunnat valitsevat jäljellä olevaksi valtuuston toimikaudeksi omat
edustajansa yhtymävaltuustoon noudattaen tämän perussopimuksen valintakriteerejä.
10 §
Jäsenten äänivalta
Kullakin valtuuston jäsenellä on yksi ääni. Mikäli jäsen
on estynyt tai poissa, siirtyy hänen äänivaltansa henkilökohtaiselle varajäsenelle.
11 §
Päätösvaltaisuus

Maakuntavaltuusto kokoontuu kunakin vuonna kahteen varsinaiseen kokoukseen ja tarpeen mukaan
muihin kokouksiin.

Maakuntahallitus
14 §
Kokoonpano ja nimi

13 §
Maakuntavaltuuston tehtävät

Maakuntavaltuusto valitsee kuntayhtymän hallitukseen, jota kutsutaan maakuntahallitukseksi, toimikaudekseen 11 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee jäsenten joukosta hallituksen
puheenjohtajan ja 1. ja 2. varapuheenjohtajan.

Jäsenkunnat käyttävät maakuntavaltuuston kokouksissa ylintä päätösvaltaa kuntayhtymän asioissa.
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Hallitusta valittaessa on pyrittävä sen lisäksi, mitä
kuntalaissa on säädetty, ottamaan huomioon alueellinen tasapuolisuus.

Peruspääoman korottamisesta ja alentamisesta päättää maakuntavaltuusto.

15 §
Hallituksen tehtävät

Uuden jäsenkuntaosuuden tai jäsenkuntaosuuden lisäyksen edellyttämän pääomasijoituksen määrästä ja
suoritusajasta päättää maakuntavaltuusto.

Hallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa sitä ja tekee sen puolesta sopimukset.

19 §
Jäsenkuntien osuudet ja vastuu

Muista hallituksen tehtävistä annetaan tarkemmat
määräykset hallinto- ja taloussäännössä.

Jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteista määräytyvät niiden maksuosuuksien suhteen mukaan, mitkä jäsenkunnille on 22
§:n 1 momentin nojalla viimeksi päättyneeltä varainhoitovuodelta määrätty.

16 §
Nimenkirjoitusoikeus
Kuntayhtymän nimen kirjoittamisesta määrätään
hallinto- ja taloussäännössä.

Kuntayhtymässä on pidettävä rekisteriä jäsenkuntaosuuksista.

Tarkastuslautakunta

20 §
Talousarvio ja -suunnitelma

17 §
Määräykset tarkastuslautakunnasta

Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille
on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

Kuntayhtymällä on tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
ja kolme muuta jäsentä sekä jokaiselle jäsenelle henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenien sekä varajäsenien on oltava
valtuutettuja.

Seuraavan kalenterivuoden talousarvio- ja
-suunnitelmaehdotus on toimitettava jäsenkunnille
31.10. mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma 30.11. mennessä.

Tarkastuslautakuntaa koskevat määräykset ovat
tarkastussäännössä.

Muutokset talousarvioon on hyväksyttävä talousarviovuoden aikana.
21 §
Suunnitelmapoistot

III
Talous sekä hallinnon ja talouden
tarkastus

Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet
hyväksyy maakuntavaltuusto.

18 §
Peruspääoma

22 §
Jäsenkuntien maksuosuudet

Peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pääomasijoituksista. Peruspääomaa voidaan korottaa myös siirrolla oman pääoman muusta erästä. Peruspääoma jakaantuu jäsenkuntaosuuksiin.

Se määrä, joka talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden maksuosuuksina.
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25 §
Viivästyskorko

Rahastoihin kerätään valtuuston talousarvion yhteydessä päättämä määrä.

Jäsenkunnan maksuerän tai muun maksun viivästyessä kuntayhtymä perii voimassa olevan korkolain
mukaisen viivästyskoron.

Jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät viimeksi
vahvistettujen, jäsenkunnissa verotulotasauksen
perusteena olevien laskennallisten verotulojen
suhteessa.

26 §
Tilinpäätöksen allekirjoittaminen
ja hyväksyminen

Maksuosuudet, jotka ovat samalla lopullisia maksuja,
suoritetaan varainhoitovuoden aikana valtuuston päättämissä erissä ja päättäminä aikoina.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet ja maakuntajohtaja.

23 §
Investoinnit ja pitkäaikaisen
vieraan pääoman rahoitus

27 §
Kuntayhtymästä eroavien
ja toimintaa jatkavien kuntien asema

Kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta investointimenoon valtionosuutena, jäsenkunnan rahoitusosuutena tai oman pääoman ehtoisena sijoituksena tai lainana jäsenkunnalta tai rahoituslaitokselta.

Mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä, sille suoritetaan maakuntavaltuuston päätöksellä sen jäsenkuntaosuus tai osa siitä. Mikäli muut kunnat eivät lunasta
eroavan jäsenkunnan jäsenkuntaosuutta, alennetaan
peruspääomaa. Korvaus peruspääomaosuudesta
suoritetaan tasasuuruisina erinä kolmen vuoden aikana eron voimaantulosta lukien. Korvattavalle summalle maksetaan voimassa olevan korkolain mukainen korko.

Jäsenkunnan rahoitusosuuden, oman pääoman ehtoisen sijoituksen tai jäsenkuntalainan ehdoista päättävät jäsenkunnat hankekohtaisesti.
Perustamishankkeen arvioitu kustannus jaetaan valtionosuuden määräämiseksi jäsenkuntaosuuksiksi viimeisen tilinpäätöksen peruspääoman jäsenkuntaosuuksien suhteessa, ellei muusta jakoperusteesta
ole sovittu hankekohtaisesti.

28 §
Hallinnon ja talouden tarkastaminen
Hallinnon ja talouden tarkastamisesta noudatetaan
mitä siitä on säädetty kuntalaissa ja määrätty kuntayhtymän tarkastussäännössä.

Jäsenkunnalta perittävä maksuosuus investoinnin rahoittamiseen otetun lainan lyhennykseen merkitään
peruspääoman jäsenkuntaosuuden lisäykseksi.

29 §
Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys

Jäsenkuntaosuuden lisäyksen merkitsemisestä sijoituspääomarahastoon päättävät jäsenkuntien valtuustot yhtäpitävin päätöksin.

Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien
valtuustot. Kuntayhtymän purkautuessa maakuntahallituksen on huolehdittava loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta järjestelystä.

24 §
Rahastojen perustaminen

Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen
kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille niiden
maksuosuuksien suhteen mukaan, mitkä jäsenkunnille on 22 §:n 1 momentin nojalla viimeksi päättyneeltä ja kahdelta sitä edeltäneeltä

Sijoituspääomarahaston perustamisesta ja sen säännöstä päättävät jäsenkuntien valtuustot yhtäpitävin
päätöksin. Muun rahaston perustamisesta ja sen
säännöstä päättää yhtymävaltuusto.
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varainhoitovuodelta määrätty. Jos kustannusten ja
velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien
suhteessa.

31 §
Kuntayhtymästä eroaminen
Jäsenkunnan, joka haluaa erota kuntayhtymästä, on
ilmoitettava siitä kuntayhtymälle. Jäsenyys päättyy ilmoitusta seuraavan kalenterivuoden lopussa.

IV
Muut määräykset

32 §
Voimaantulo ja soveltaminen
Tämä perussopimus tulee voimaan 1.6.2010.

30 §
Uuden jäsenkunnan ottaminen
Milloin kunta liitetään valtioneuvoston päätöksellä kuntayhtymän alueeseen, saa kunta jäsenyyden ilman eri
hakemusta päätöksessä mainitusta ajankohdasta lukien. Muussa tapauksessa esitys jäsenyydestä tehdään kuntayhtymälle ja jäseneksi hyväksyminen tapahtuu perussopimuksen hyväksymismenettelyn mukaisesti.
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ILOMANTSIN KUNTA

JOENSUUN KAUPUNKI

___________________________________

___________________________________

JUUAN KUNTA

KESÄLAHDEN KUNTA

___________________________________

___________________________________

KITEEN KAUPUNKI

KONTIOLAHDEN KUNTA

___________________________________

___________________________________

LIEKSAN KAUPUNKI

LIPERIN KUNTA

___________________________________

___________________________________

NURMEKSEN KAUPUNKI

OUTOKUMMUN KAUPUNKI

___________________________________

____________________________________

POLVIJÄRVEN KUNTA

RÄÄKKYLÄN KUNTA

____________________________________

____________________________________
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TOHMAJÄRVEN KUNTA

VALTIMON KUNTA

___________________________________

____________________________________

Valtioneuvoston päätös Kesälahden kunnan ja Kiteen kaupungin yhdistymisestä
Valtioneuvosto on 14. päivänä kesäkuuta 2012 päättänyt 19. päivänä joulukuuta annetun kuntajakolain
(1196/1997) 11 §:n 1 momentin ja 6. päivänä kesäkuuta 2003 annetun kielilain (423/2003) 5 §:n nojalla
muuttaa kuntajakoa siten, että Kesälahden kunta ja Kiteen kaupunki yhdistyvät. Kesälahden kunta lakkaa ja
yhdistyy Kiteen kaupunkiin. Valtioneuvoston päätös tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2013.
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto -kuntayhtymän perussopimus muuttuu siten, että 2 §:n jäsenkunnat ovat
1.1.2013 alkaen: Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kitee, Kontiolahti, Liperi, Lieksa, Nurmes, Outokumpu,
Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi ja Valtimo.
Perussopimuksen muutos ei edellytä jäsenkuntien käsittelyä, koska muutos perustuu edellä mainittuun
kuntajako- ja kielilakiin.
Muutos on käsitelty
-

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton maakuntahallituksessa 17.9.2012 (§ 160)
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton maakuntavaltuustossa 26.11.2012 (§ 23)

Muutos on annettu tiedoksi Pohjois-Karjalan maakuntaliiton jäsenkunnille 21.12.2012.
Valtioneuvoston päätös Valtimon ja Nurmeksen kaupungin yhdistymisestä
Valtioneuvosto on 13. päivänä kesäkuuta 2019 päättänyt kuntarakennelain (1698/2009) 21 §:n 1 momentin
ja kielilain (423/2003) 5 §:n nojalla muuttaa kuntajakoa siten, että Valtimon kunta lakkaa ja yhdistyy Nurmeksen kaupunkiin. Valtioneuvoston päätös tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2020.
Molemmat edellä mainitut kunnat ovat Pohjois-Karjalan maakuntaliiton jäsenkuntia ja näin ollen kuntaliitos
on huomioitava Pohjois-Karjalan maakuntaliiton perussopimuksessa.
Koska muutos perustuu edellä oleviin lakeihin, ei se edellytä jäsenkuntien käsittelyä, vaan perussopimukseen tehdään asiaa koskeva lisäys.
Muutos on käsitelty
-

-

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton maakuntahallituksessa 28.10.2019 (§ 166)
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton maakuntavaltuustossa 2.12.2019 (§ 18)

Muutos on annettu tiedoksi Pohjois-Karjalan maakuntaliiton jäsenkunnille 29.6.2020.
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Valtioneuvoston päätös Heinäveden kunnan siirtämisestä Pohjois-Karjalan maakuntaan
Valtioneuvosto on päätöksellään 29.8.2019 päättänyt maakuntajakolain (1159/1997) 1 §:n 2 momentin nojalla siirtää Heinäveden kunnan 1.1.2021 alkaen Pohjois-Karjalan maakuntaan.
Koska muutos perustuu edellä olevaan valtioneuvoston päätökseen, ei se edellytä jäsenkuntien käsittelyä,
vaan perussopimukseen tehdään asiaa koskeva lisäys.
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto -kuntayhtymän perussopimus muuttuu siten, että 2 §:n jäsenkunnat ovat
1.1.2021 alkaen: Ilomantsi, Joensuu, Heinävesi, Juuka, Kitee, Kontiolahti, Liperi, Lieksa, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä, ja Tohmajärvi.
Muutos on käsitelty
- Pohjois-Karjalan maakuntaliiton maakuntahallituksessa 24.8.2020 (§ 123)
- Pohjois-Karjalan maakuntaliiton maakuntavaltuustossa 7.9.2020 (§ 8)
Muutos on annettu tiedoksi Pohjois-Karjalan maakuntaliiton jäsenkunnille 24.9.2020
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