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Sopimus yhteistoiminta-alueen päätöksenteon järjestämi-
sestä  
 

Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntien liitot (myöhemmin liitot) ovat 
päättäneet alueiden kehittämisestä annetun lain tarkoittaman yhteistoiminta-alueen puit-
teissa tehtävästä yhteistoiminnasta seuraavaa: 

 

Yhteistoiminnassa päätettävät asiat 
 
1 § Liitot käsittelevät ja päättävät yhteistoiminnassa 29.12.2009 voimaan tulleen lain 
alueiden kehittämisestä (1651/2009) 12 §:n tarkoittamat tehtävät. 
 
2 § Tämä sopimus ei estä yhteistoiminta-alueeseen kuuluvien maakuntien muuta 
yhteistoimintaa eikä se estä yhteistoimintaa yhteistoiminta-alueen ulkopuolisten 
maakuntien kanssa. 

 
Yhteistoiminnassa käsiteltävien ja päätettävien asioiden valmistelu ja päätöksenteko 

  
3 § Liitot tekevät tämän sopimuksen 1 §:n tarkoittamista asioista päätökset yhtäpi-
tävinä omien maakuntahallitustensa ja/tai maakuntavaltuustojensa kokouksissa. 
Päätökset tulevat voimaan, kun kaikkien yhteistoiminta-alueeseen kuuluvien maa-
kuntien liittojen päätökset ovat saaneet lainvoiman. 
 
4 § Yhteispäätösmenettelyä edellyttävät asiat valmistellaan yhteistoiminta-alueen 
työvaliokunnassa, joka tekee niitä koskevat esityksensä maakuntaliitoille.  
 
Työvaliokuntaan nimeää jokainen maakuntahallitus kolme (3) jäsentä, joista yksi on 
maakuntahallituksen puheenjohtaja ja kaksi (2) muuta maakuntahallituksen tai 
maakuntavaltuuston puheenjohtajiston jäsentä. Jäsenet nimetään työvaliokuntaan 
kunnallisvaalikautta vastaavaksi ajaksi. Työvaliokuntaan kuuluvat edellisten lisäksi 
maakuntajohtajat. 
 
Työvaliokunnan puheenjohtajana toimii yhteistoiminta-alueen yhteistyön vetovas-
tuussa olevan maakunnan maakuntahallituksen puheenjohtaja. 
 
Työvaliokunnan esittelijänä toimii yhteistyön vetovastuussa olevan maakunnan 
maakuntajohtaja, joka vastaa asioiden valmistelusta yhdessä kahden muun yhteis-
toiminta-alueen maakuntajohtajan kanssa. 

 
 

Muut yhteistoiminta-aluetta koskevat asiat 
 
5 § Liitot vastaavat omista kuluistaan. Mikäli yhteistoiminnasta aiheutuu tehtävä- tai 
hankekohtaisia kuluja, niiden jaosta päätetään erikseen. Mikäli yhteistoiminnasta 
aiheutuu muita kuin edellä mainittuja kuluja, ne jaetaan tasan kunkin yhteistoimin-
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taan osallistuvan maakunnan kesken. Yhteistoimintaa varten ei palkata erillistä 
henkilökuntaa. 
 
6 § Tämän sopimuksen muuttaminen edellyttää sen osapuolten yksimielistä päätös-
tä. 
 
7 § Tämä sopimus tulee voimaan, kun maakunnan liittojen jäsenkunnat ovat hyväk-
syneet liittojen perussopimusten muutokset. Sopimus on voimassa toistaiseksi.  
 
Maakunnan liitot voivat irtisanoutua sopimuksesta ilmoittamalla siitä kirjallisesti muil-
le sopimuspuolille vähintään kuusi (6) kuukautta ennen seuraavan kalenterivuoden 
alkua. 
 
Kuopiossa 22. helmikuuta 2010 
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Markku Rossi Jussi Huttunen 
maakuntahallituksen puh. joht. maakuntajohtaja 
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Markku Kakriainen Matti Viialainen 
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