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1. luku
YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

1. §
Nimi ja kotipaikka
Etelä-Savon maakuntaliitto on kuntalain (365/95) tarkoittama kuntayhtymä, joka toimii maakuntajakolain (1159/1997) tarkoittamalla Etelä-Savon alueella. Kuntayhtymän kotipaikka on Mikkelin
kaupunki.

2. §
Toiminta-ajatus, tehtävät ja niiden toteuttaminen
Maakuntaliitto toimii alueensa kuntien ja asukkaiden eduksi kehittämis-, suunnittelu-, tutkimus- ja
edunvalvontakuntayhtymänä.
Maakuntaliiton tehtävänä on:
1. Vahvistaa kuntien ja kuntayhtymien välistä yhteistyötä, edistää maakunnan henkistä ja
aineellista vaurastumista sekä toimia maakunnallisena yhteistyöelimenä kunnallis-, talous-,
sosiaali-, kulttuuri-, koulutus-, elinympäristö ja muissa maakunnan kehittämisasioissa
(vapaaehtoisen tehtävät).
2. Huolehtia maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/99) tarkoitetusta maakuntakaavan laadinnasta ja
muista maakuntakaavoitukseen liittyvistä tehtävistä sekä edistää maakuntakaavan toteuttamista
(lakisääteiset tehtävät).
3. Huolehtia alueiden kehittämisestä säädetyssä laissa (1651/2009) tarkoitetuista alueiden
kehittämiseen, alueiden kehittämistä koskevien suunnitelmien ja ohjelmien valmisteluun ja toimeenpanoon sekä yhteensovittamiseen ja seurantaan liittyvistä tehtävistä aluekehitysviranomaisena sekä rakennerahastolain (1401/2006) tarkoittamista Euroopan yhteisön
rakennerahastoista osarahoitettaviin suunnitelmiin ja ohjelmiin liittyvistä rahoituksen hallinto-,
todentamis- ja tarkastus-tehtävistä välittävänä toimielimenä (lakisääteiset tehtävät) sekä
4. Huolehtia muusta lainsäädännöstä mahdollisesti aiheutuvista tehtävistä (lakisääteiset tehtävät).
Tehtäviensä toteuttamiseksi maakuntaliitto määrittelee maakunnalliset kehittämistavoitteet ja
toimintapoliittiset linjat sekä edistää maakunnallisten suunnitelmien, hankkeiden ja toimintojen
toteutumista. Maakuntaliitto harjoittaa tarkoitusperiään tukevaa edunvalvonta-, koulutus-, palvelu-,
tiedotus-, tutkimus- ja suunnittelutoimintaa toimien koko maakuntaa hyödyntävässä yhteistyössä
kuntien, viranomaisten ja yhteisöjen kanssa.
Maakuntaliitto voi sopimukseen perustuen täyttä korvausta vastaan ottaa suorittaakseen
toimialaansa liittyvän toimeksiannon muiltakin kuin jäsenkunnilta.

3. §
Maakunnan liittojen yhteistoiminta-alueet ja niiden tehtävät
Maakunnan liittojen yhteistoiminta-alueen alueiden kehittämisestä annetun lain mukaisten
tehtävien (12 §) hoitamiseksi muodostavat Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon
maakunnat.
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4. §
Yhteistoiminta-alueen päätöksenteon järjestäminen
Päätökset yhteistoiminnassa hoidettavista tehtävistä tehdään liittojen toimielinten yhtäpitävin
päätöksin. Toimielinten toimivallasta määrätään liiton hallintosäännössä.
Yhteistoiminta-alueen liittojen maakuntahallitukset sopivat ja vastaavat siitä, miten yhteistoiminnassa käsiteltävät ja päätettävät asiat valmistellaan sekä miten esittely- ja muut virka- ja
talousvastuut järjestetään.

5. §
Jäsenkunnat
Maakuntaliiton jäsenkuntia ovat Enonkoski, Heinävesi, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi,
Kerimäki, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Punkaharju, Puumala, Rantasalmi,
Ristiina, Savonlinna ja Sulkava.

6. §
Uuden jäsenkunnan ottaminen
Kunta, joka valtioneuvoston päätöksellä määrätään kuulumaan Etelä-Savon maakuntaan, tulee
maakuntaliiton jäseneksi päätöksessä mainitusta
ajankohdasta lukien.

7. §
Jäsenkunnan eroaminen
Milloin kunta valtioneuvoston päätöksellä määrätään kuulumaan toiseen maakuntaan, lakkaa
kunnan jäsenyys maakuntaliitossa päätöksessä mainitusta ajankohdasta lukien.

8. §
Peruspääoman muodostaminen ja jako jäsenkunnille
Peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pääomasijoituksista. Peruspääomaa voidaan korottaa
myös siirrolla oman pääoman muusta erästä. Peruspääoma jakaantuu jäsenkuntaosuuksiin.
Peruspääoman korottamisesta ja alentamisesta päättää maakuntavaltuusto.
Uuden jäsenkunnan ja jäsenkuntaosuuden lisäyksen edellyttämän peruspääomasijoituksen
määrästä ja suoritusajasta päättää maakuntavaltuusto.
Mikäli jäsenkunta eroaa maakuntaliitosta tai vähentää jäsenkuntaosuuttaan, sille suoritetaan
maakuntavaltuuston päätöksellä kunnan jäsenkuntaosuus tai osa siitä. Mikäli muut kunnat eivät
lunasta eroavan jäsenkunnan jäsenkuntaosuutta, alennetaan peruspääomaa. Korvaus jäsenkuntaosuudesta suoritetaan tasasuuruisina erinä kolmen vuoden aikana eron voimaantulosta
lukien, ellei maakuntavaltuusto toisin päätä.
Maakuntavaltuusto päättää talousarvion vahvistamisen yhteydessä maakuntaliiton velvollisuudesta suorittaa jäsenkuntien peruspääomaosuuksille korkoa. Maakuntavaltuusto päättää
myös korkotasosta.
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9. §
Jäsenkuntien osuudet ja vastuu
Jäsenkunnan osuus maakuntaliiton varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteista määräytyvät
peruspääoman jäsenkuntaosuuksien suhteessa.
Maakuntaliiton on pidettävä rekisteriä perus-pääoman jäsenkuntaosuuksista.

2. luku
KUNTAYHTYMÄN TOIMIELIMET

Kuntien edustajainkokous
10. §
Jäsenkuntien edustus edustajainkokouksessa
Jäsenkunnat valitsevat edustajansa edustajainkokoukseen kunnan edellisen vuoden asukasluvun
mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja kutakin edellisen vuoden 1. päivän
väkiluvun mukaista alkavaa 2.500 asukasta kohden. Kullekin edustajalle tulee valita henkilökohtainen varajäsen.
Edustajainkokouksessa on kullakin läsnäolevalla edustajalla yksi ääni.
Edustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja.

11. §
Edustajainkokouksen kokoontuminen ja kokouskutsu
Edustajainkokous pidetään kunnallisvaalien jälkeisen vuoden huhtikuun loppuun mennessä.
Edustajainkokouksen kutsuu koolle maakuntahallitus.
Jäsenkuntien on kirjallisesti ilmoitettava valitsemiensa kokousedustajien nimet maakuntahallitukselle viimeistään kunnallisvaalien jälkeisen vuoden helmikuun loppuun mennessä.
Kutsu edustajainkokoukseen on lähetettävä kirjallisena jäsenkuntien kunnanhallituksille vähintään
kuukautta ennen kokousta.
Kutsu edustajainkokoukseen on lähetettävä kokousedustajille vähintään 14 päivää ennen
kokousta. Esityslista on lähetettävä kokouskutsun mukana, elleivät erityiset syyt ole esteenä.

12. §
Edustajainkokouksen järjestäytyminen ja päätösvaltaisuus
Edustajainkokouksen avaa ja puhetta johtaa kokouksessa maakuntahallituksen puheenjohtaja,
kunnes edustajainkokous on valinnut itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Edustajainkokouksen sihteerinä toimii maakuntaliiton hallinnosta vastaava viranhaltija.
Lisäksi edustajainkokous valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä tarpeellisen
määrän ääntenlaskijoita.
Edustajainkokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet edustajista on saapuvilla.
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13. §
Maakuntavaltuuston valinta
Edustajainkokous valitsee jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet siten kuin tässä pykälässä määrätään:
Kuntien edustajainkokous valitsee maakuntavaltuustoon jäsenkuntien kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi jokaisesta jäsenkunnasta yhden jäsenen kutakin edellisen vuoden 1.
päivän väkiluvun mukaista alkavaa 2.500 asukasta kohden. Kullekin varsinaiselle jäsenelle tulee
valita henkilökohtainen varajäsen.
Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten 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 (714/1998) säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta toimielimen jäseniä valittaessa on säädetty laissa
erikseen.
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
siten, että edellä 3. momentissa tarkoitettu suhteellisuusperiaate ei valinnan johdosta muutu.
Mikäli valtuustokauden aikana kuntayhtymään hyväksytään jäseneksi uusia kuntia, ao. kunnat
valitsevat maakuntavaltuustoon sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi omat edustajansa noudattaen
tämän perussopimuksen määräyksiä.

14. §
Kokousmenettely
Menettelystä kuntien edustajainkokouksessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä maakuntavaltuuston työjärjestyksessä on valtuuston kokouksista määrätty.

15. §
Edustajainkokouksen kustannukset
Jäsenkunta vastaa kuntien edustajainkokoukseen valitsemansa edustajan palkkioista ja muista
tehtävän hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista. Maakuntaliitto vastaa edustajainkokouksen
järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista.

Maakuntavaltuusto
16. §
Valtuuston tehtävät
Jäsenkunnat käyttävät päätösvaltaansa kuntayhtymässä maakuntaliiton valtuustossa, jota
kutsutaan maakuntavaltuustoksi.
Maakuntavaltuusto vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta ja päättää niistä asioista, jotka
kuntalain mukaan kuuluvat kunnanvaltuuston päätettäviin asioihin.
Maakuntavaltuusto hyväksyy maakuntavaltuuston työjärjestyksen ja muut tarpeelliset säännöt.
Maakuntavaltuusto valitsee maakuntaliiton johtajan.

perussopimus 2010

6

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO

Maakuntahallitus § 26, 22.02.2010

17. §
Jäsenten äänivalta
Maakuntavaltuuston kokouksissa on kullakin läsnäolevalla valtuutetulla yksi ääni.

18. §
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
Maakuntavaltuusto valitsee toimikaudekseen jäsentensä keskuudesta maakuntavaltuuston
puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan noudattaen samaa menettelyä
kuin kunnanvaltuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia valittaessa.

19. §
Päätösvaltaisuus
Maakuntavaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä.

20. §
Kokoontuminen ja kokouskutsu
Maakuntavaltuustolla on kaksi varsinaista kokousta sekä tarpeen mukaan muita kokouksia.
Maakuntavaltuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta
maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille.

21. §
Kokousmenettely
Menettelystä maakuntavaltuuston kokouksessa määrätään valtuuston työjärjestyksessä.

Maakuntahallitus

22. §
Tehtävät, edustaminen ja toimivallan siirtäminen
Maakuntaliiton hallinnosta ja taloudenhoidosta vastaa maakuntaliiton hallitus, jota kutsutaan
maakuntahallitukseksi.
Maakuntahallitus valmistelee maakuntavaltuuston käsiteltävät asiat, lukuunottamatta valtuuston
toiminnan sisäiseen järjestelyyn kuuluvia tai tarkastuslautakunnan valmistelemia asioita, ja vastaa
niiden täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Maakuntahallitus valvoo maakuntaliiton etua, edustaa maakuntaliittoa ja käyttää sen puhevaltaa.
Maakuntajohtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa maakuntahallituksen puolesta.
Hallituksen oikeudesta siirtää toimivaltaansa kuuluvia tehtäviä alaiselleen viranhaltijalle määrätään
maakuntaliiton hallintosäännössä.
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23. §
Jäsenten valinta ja lukumäärä
Maakuntavaltuusto valitsee maakuntaliiton hallitukseen toimikauttaan vastaavaksi ajaksi
kolmetoista (13) jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

24. §
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
Maakuntavaltuusto valitsee maakuntahallituksen jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja kaksi
varapuheenjohtajaa noudattaen samaa menettelyä kuin maakuntavaltuuston puheenjohtajaa ja
varapuheenjohtajia valittaessa.

25. §
Esittely ja kokousmenettely
Esittelystä maakuntahallituksen kokouksissa ja esittelijöinä toimivista sekä muusta kokousmenettelystä määrätään maakuntaliiton hallintosäännössä.

26. §
Nimenkirjoitus
Oikeudesta kirjoittaa maakuntaliiton nimi määrätään maakuntaliiton hallintosäännössä.

Muut toimielimet

27. §
Tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat
Maakuntavaltuusto asettaa toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen
järjestämistä varten kuntalaissa tarkoitetun tarkastuslautakunnan, johon valitaan puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja maakuntavaltuuston jäsenten keskuudesta sekä kolme jäsentä ja heille kullekin
henkilökohtainen varajäsen.
Maakuntavaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista
varten yhden tai useamman tilintarkastajan siten, kuin kuntalaissa säädetään.

28. §
Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajien tehtävät
Hallinnon ja talouden tarkastamisesta noudatetaan, mitä siitä on säädetty kuntalaissa (365/95) ja
määrätty maakuntaliiton tarkastussäännössä.
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3. luku
TALOUDEN SUUNNITTELU JA SEURANTA

29. §
Talousarvio ja -suunnitelma
Maakuntavaltuuston tulee marraskuun 15. päivään mennessä hyväksyä maakuntaliitolle
seuraavan kalenterivuoden talousarvio, jossa hyväksytään kuntayhtymän toiminnan ja talouden
keskeiset tavoitteet ja päätetään talouden ja rahoituksen perusteet.
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa
vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarvio on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarviota ja -suunnitelmaa valmisteltaessa on jäsenkunnille varattava tilaisuus esityksen
tekemiseen maakuntaliiton toiminnan kehittämiseksi.
Seuraavan kalenterivuoden talousarvio ja –suunnitelmaehdotus on toimitettava jäsenkunnille
lokakuun 30. päivään mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma joulukuun 31. päivään
mennessä.
Muutokset talousarvioon on hyväksyttävä maakuntavaltuustossa talousarviovuoden aikana.

30. §
Suunnitelmapoistot
Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet hyväksyy maakuntavaltuusto.

31. §
Tilinpäätös
Tilikaudelta laadittavaan tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä
talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Toimintakertomuksessa tulee maakuntavaltuustolle esittää selvitys edellisen toimintavuoden
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja antaa tietoja sellaisista maakuntaliiton talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa.
Maakuntahallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi tulee antaa maakuntavaltuustolle tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet ja esittelijä.
Tilikauden tilinpäätös on valmisteltava ja annettava tilintarkastajille viimeistään helmikuun 28.
päivään mennessä.
Tilinpäätös on hyväksyttävä maakuntavaltuustossa kesäkuun 15. päivään mennessä.

32. §
Talouden ohjaus
Maakuntaliiton talouden hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan
kuntalain ja kirjanpitolain (655/73) säädösten lisäksi maakuntaliiton hallintosäännön määräyksiä.
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4. luku
JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET

33. §
Maksuosuuksien perusteena olevat menot ja tulot
Maksuosuuksien perusteena ovat tilikauden menot ja tulot, joihin sisältyvät toiminnan välittömät
kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset.
Maksuosuuksien määräämistä varten eri toimintojen väliset tilityserät, kuten palvelukset ja
tarvikkeet on hinnoiteltava todellisten kustannusten mukaan.
Kuntayhtymän talousarvio ja kirjanpito on siten järjestettävä, että siitä ilmenevät jäsenkuntien
maksuosuuksien perusteena olevat menot ja tulot.

34. §
Jäsenkuntien maksuosuudet
Maksuosuuksien perusteena oleva tilikauden hyväksytyn talousarvion osoittama menojen ja
tulojen erotus jaetaan jäsenkuntien maksettavaksi kuntien valtionosuuslain (1444/95) mukaisesti
määriteltyjen laskennallisten verotulojen suhteessa.
Maksuosuuksien perimisestä päättää maakuntavaltuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä.
Talousarvion muutosten osalta noudatetaan, mitä edellä 1-3 momenteissa on sanottu tilikauden
varsinaisesta talousarviosta.

35. §
Investointien rahoitus
Maakuntaliitto voi hankkia pääomarahoitusta investointimenoon jäsenkunnan rahoitusosuutena tai
oman pääoman ehtoisena sijoituksena taikka lainana jäsenkunnalta tai rahoituslaitokselta.
Jäsenkunnan rahoitusosuuden, oman pääoman ehtoisen sijoituksen tai jäsenkuntalainan ehdoista
päättää maakuntavaltuusto hankekohtaisesti.
Jäsenkunnalta perittävä maksuosuus investoinnin rahoittamiseen otetun lainan lyhennykseen
merkitään peruspääoman jäsenkuntaosuuden lisäykseksi.
Jäsenkuntaosuuden lisäyksen merkitsemisestä sijoituspääomarahastoon päättävät jäsenkuntien
valtuustot yhtäpitävin päätöksin.

36. §
Rahastojen perustaminen
Sijoituspääomarahaston perustamisesta ja sen säännöstä päättävät jäsenkuntien valtuustot
yhtäpitävin päätöksin. Muun rahaston perustamisesta ja sen säännöstä päättää
maakuntavaltuusto.

37. §
Viivästymiskorko
Maksun viivästyessä maakuntaliitto perii korkolain (284/95) mukaisen viivästyskoron.
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5. luku
MAAKUNTALIITON PURKAMINEN

38. §
Purkaminen
Maakuntaliitto voidaan purkaa, jos sen tehtävät on siirretty toisen kuntayhtymän tai jäsenkuntien
muutoin hoidettavaksi.
Purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot.

39. §
Loppuselvitys
Maakuntaliiton purkautuessa maakuntavaltuusto määrää sen loppuselvityksestä, josta
maakuntahallituksen on huolehdittava, elleivät jäsenkunnat sovi muusta järjestelystä.
Maakuntaliiton varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä
sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille jäsenkuntaosuuksien suhteessa.
Milloin kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä
on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen
osuuksien suhteessa.

6. luku
VOIMAANTULO JA SOVELTAMINEN

40. §
Voimaantulo ja soveltaminen
Tämä yhtymäsopimus tulee voimaan 1.4.2010. Sillä korvataan jäsenkuntien valtuustojen
hyväksymä, voimassa oleva perussopimus.
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