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1.
1§

LUKU
Yleiset määräykset
Nimi ja kotipaikka
Kuntayhtymän nimi on Etelä-Pohjanmaan liitto - kuntayhtymä.
Nimestä voidaan käyttää myös muotoa Etelä-Pohjanmaan liitto.
Kuntayhtymän kotipaikka on Seinäjoen kaupunki.

2§

Jäsenkunnat
Etelä-Pohjanmaan liiton jäsenkunnat ovat Alajärvi, Alavus, Evijärvi,
Ilmajoki, Isojoki, Isokyrö, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane,
Kurikka, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Soini, Teuva, Vimpeli ja Ähtäri.

3§

Tehtävät
Etelä-Pohjanmaan liitto toimii maakunnan ja sen asukkaiden hyväksi,
elinolojen ja elinvoiman kehittäjänä.
Kuntayhtymän tehtävänä on:
1 huolehtia alueellaan sille alueiden käyttöön ja ympäristöön
liittyvässä lainsäädännössä määrätyistä tehtävistä.
2 huolehtia alueellaan sille alueiden kehittämistä koskevassa
lainsäädännössä määrätyistä tehtävistä.
3 huolehtia alueellaan sille muulla lainsäädännöllä määrätyistä
tehtävistä ja edunvalvonnasta.
4 huolehtia alueellaan kulttuurin kehittämistehtävistä jäsenkuntien
antaman valtuutuksen mukaisesti sekä muista jäsenkuntien sille
antamista tehtävistä.
Tavoitteidensa saavuttamiseksi kuntayhtymä voi tehdä
sopimusyhteistyötä myös maakunnan ulkopuolisten kumppaneiden
kanssa.
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2.

LUKU
Kuntayhtymän t oimielimet

Maakunt apäivät
4§

Maakuntapäivien tehtävä
Maakuntapäivien tehtävänä on
1. valita jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston
jäsenet ja kullekin henkilökohtainen varajäsen, sekä
2. käsitellä maakuntavaltuuston maakuntapäiville
esittämät asiat.

5§

Maakuntapäivien kokoon kutsuminen
Maakuntapäivät pidetään joka neljäs vuosi kuntavaalien jälkeen.
Maakuntahallitus määrää kokousajan ja paikan.
Kutsu maakuntapäiville on toimitettava jäsenkunnille vähintään kaksi
kuukautta ennen kokousta.
Jäsenkuntien on ilmoitettava valitsemiensa kokousedustajien nimet
maakuntahallitukselle viimeistään 14 vuorokautta ennen
maakuntapäiviä.
Maakuntapäivien esityslista on toimitettava jäsenkuntien valitsemille
edustajille 10 vuorokautta ennen maakuntapäiviä.
Mahdollisia ylimääräisiä maakuntapäiviä koskevan kokouskutsun
osalta sovelletaan edellä mainittuja varsinaisia maakuntapäiviä
koskevia määräyksiä.

6§

Edustus maakuntapäivillä
Etelä-Pohjanmaan liiton jäsenkunnat valitsevat edustajat
maakuntapäiville maakuntapäiviä edeltävissä kuntavaaleissa käytetyn
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kunnan asukasluvun mukaan yhden jäsenen kutakin alkavaa 4.000
asukasta kohti, kuitenkin vähintään kaksi.
Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varaedustaja, joka
osallistuu maakuntapäiville varsinaisen edustajan ollessa estyneenä.
Kullakin edustajalla on maakuntapäivillä yksi ääni.
Maakuntapäiväedustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkunnan
kunnanvaltuuston jäsen.
Jäsenkunta vastaa maakuntapäiville valitsemiensa edustajien
kustannuksista. Kuntayhtymä vastaa kokouksen järjestelyistä ja siitä
aiheutuneista kustannuksista.

7§

Maakuntapäivien järjestäytyminen
Maakuntavaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen, minkä jälkeen
maakuntapäivät valitsevat maakuntapäivien puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajat. Maakuntapäivät kutsuvat tarvittavat sihteerit ja
valitsevat kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä tarvittavan määrän
ääntenlaskijoita.
Maakuntapäivät noudattavat soveltuvin osin Etelä-Pohjanmaan liiton
hallintosäännön mukaisia kokouskäytäntöjä.

Maakunt avalt uust o
8§

Nimi, jäsenten valinta ja toimikausi
Kuntayhtymällä on yhtymävaltuusto, josta käytetään nimitystä EteläPohjanmaan maakuntavaltuusto.
Maakuntavaltuustoon valitaan yksi jäsen kutakin alkavaa 4.000
asukasta kohti laskettuna kuntavaaleja edeltävän vuoden vaihteen
tietojen mukaan.
Maakuntavaltuustossa edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien
tulee vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri
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ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella
vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
Mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen menettää
vaalikelpoisuutensa tai kuolee kesken toimikauden, valitsee ao. kunta
uuden jäsenen tai varajäsenen valtuuston jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Mikäli valtuustokauden aikana kuntayhtymään hyväksytään uusia
jäsenkuntia, ao. kunnat valitsevat maakuntavaltuuston jäljellä olevaksi
toimikaudeksi edustajansa valtuustoon tämän perussopimuksen
määräyksiä soveltaen.
Maakuntavaltuuston toimikausi on kunnallisvaalikautta vastaava.

9§

Valtuuston kokoukset
Maakuntavaltuusto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa,
kevätkokoukseen maalis-heinäkuussa ja syyskokoukseen syysjoulukuussa hallituksen määräämänä aikana ja paikassa.
Ylimääräinen maakuntavaltuuston kokous pidetään, kun
maakuntavaltuusto niin päättää tai maakuntahallitus pitää sitä
tarpeellisena taikka, kun vähintään neljäsosa (1/4)
maakuntavaltuuston jäsenistä on ilmoittamansa asian käsittelemistä
varten kirjallisesti sitä maakuntahallitukselta pyytänyt.

10 §

Jäsenten äänivalta
Kullakin maakuntavaltuuston jäsenellä on yksi ääni.

11 §

Valtuuston päätösvaltaisuus
Maakuntavaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi
kolmasosaa jäsenistä on läsnä.
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12 §

Valtuuston tehtävät
1 valitsee maakuntavaltuuston toimikaudeksi puheenjohtajan sekä I
ja II varapuheenjohtajan.
2 valitsee maakuntahallituksen jäsenet ja kullekin henkilökohtainen
varajäsen sekä nimetä valituista jäsenistä yhden puheenjohtajaksi,
yhden I varapuheenjohtajaksi ja yhden II varapuheenjohtajaksi.
3 valitsee tarkastuslautakunnan jäsenet ja kullekin
henkilökohtainen varajäsen sekä nimetä valituista jäsenistä yhden
puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.
4 valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten
tilintarkastusyhteisön.
5 valitsee kuntayhtymän johtajan ja päättää uusien virkojen
perustamisesta.
6 hyväksyy kuntayhtymän hallinnon järjestämiseksi tarpeelliset
johtosäännöt.
7 perustaa tarpeelliseksi katsomiaan toimielimiä.
8 hyväksyy kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman.
9 päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden
myöntämisestä ja toimenpiteistä, joihin tarkastuskertomus antaa
aihetta.
10 käsittelee muut maakuntavaltuuston päätettävät asia.

Maakunt ahallit us
13 §

Nimi
Kuntayhtymällä on yhtymähallitus, josta käytetään nimitystä EteläPohjanmaan maakuntahallitus.

14 §

Jäsenten valinta
Maakuntahallitukseen valitaan maakuntavaltuuston toimikaudeksi 13
jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen.
Maakuntahallituksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se
vastaa kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien
eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän
alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen
mukaisesti.
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15 §

Toimikausi
Maakuntahallituksen jäsenten toimikausi on kunnallisvaalikautta
vastaava.

16 §

Jäsenten äänivalta
Kullakin maakuntahallituksen jäsenellä on päätöksiä tehtäessä yksi
ääni.

17 §

Hallituksen tehtävät
Maakuntahallitus vastaa sille kuuluvista lakisääteisistä tehtävistä,
joista on tarkemmat määräykset hallintosäännössä.

Muut t oimielimet

18 §

Muiden toimielinten asettaminen
Maakuntavaltuusto tai hallitus voi tarvittaessa asettaa muita kuntalain
mukaisia toimielimiä.

Kunt ayht ymän edust aminen ja kunt ayht ymän nimen
kirjoit t aminen
19 §

Nimenkirjoitusoikeus ja kuntayhtymän edustaminen
Maakuntahallitus valvoo kuntayhtymän etua ja edustaa
kuntayhtymää. Kuntayhtymän nimenkirjoittamisesta määrätään
hallintosäännössä.
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3.

LUKU
Kuntayhtymän talous sekä hallinnon ja
t alouden t arkastaminen

20 §

Peruspääoma
Peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pääomasijoituksista.
Peruspääomaa voidaan muuttaa siirrolla oman pääoman muiden erien
välillä. Peruspääoma jakautuu jäsenkuntaosuuksiin.
Peruspääoman korottamisesta ja alentamisesta päättää
maakuntavaltuusto.
Uuden jäsenkuntaosuuden tai jäsenkuntaosuuden lisäyksen
edellyttämän pääomasijoituksen määrästä päättää
maakuntavaltuusto.

21 §

Jäsenkuntien osuudet ja vastuu
Jäsenkuntien osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja
velvoitteista määräytyvät peruspääoman jäsenkuntaosuuksien
suhteessa.
Kuntayhtymässä pidetään rekisteriä peruspääoman
jäsenkuntaosuuksista.

22 §

Jäsenkuntien maksuosuudet
Se määrä, joka talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan
menojen suorittamiseen, kootaan tilikauden maksuosuuksina.
Jäsenkuntien maksuosuudet kuntayhtymän menoihin määräytyvät
edellisenä kalenterivuotena toimitetussa kunnallisverotuksessa
kertyneiden ansiotulo-, yhteisö- ja kiinteistöverojen yhteismäärän
suhteessa.
Maksuosuudet suoritetaan tilikauden aikana maakuntahallituksen
päättäminä aikoina ja erissä.
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23 §

Talousarvio ja -suunnitelma
Talousarviota ja taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille
varataan tilaisuus esitysten tekemiseen kuntayhtymän toiminnan
kehittämiseksi.
Seuraavan vuoden talousarvioehdotus on toimitettava jäsenkunnille
15.10. mennessä ja hyväksytty talousarvio ja taloussuunnitelma 31.12.
mennessä.

24 §

Talouden ja toiminnan seuranta
Kuntayhtymällä on velvollisuus seurata ja arvioida omaa toimintaansa
ja talouden kehitystä. Kuntayhtymän tulee pitää jäsenkunnat tietoisina
yhtymän talouden ja toiminnan tilanteesta.

25 §

Alijäämän kattaminen
Kuntayhtymän taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa neljän
vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden
alusta lukien. Kuntayhtymän tulee taloussuunnitelmassa päättää
yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona
katetaan.

26 §

Suunnitelmapoistot
Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet hyväksyy
maakuntavaltuusto.

27 §

Investointien pääomarahoitus
Kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta investointimenoon
valtionosuutena, jäsenkunnan rahoitusosuutena tai oman pääoman
ehtoisena sijoituksena tai lainana jäsenkunnalta tai rahoituslaitokselta.
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Jäsenkunnan rahoitusosuuden, oman pääoman ehtoisen sijoituksen
tai jäsenkuntalainan ehdoista päättää maakuntavaltuusto
hankekohtaisesti.
Perustamishankkeen arvioitu kustannus jaetaan mahdollisen
valtionosuuden määräämiseksi jäsenkuntien osuuksiksi viimeisen
tilinpäätöksen peruspääomaosuuksien suhteessa, ellei muusta
jakoperusteesta ole erikseen sovittu.

28 §

Rahastojen perustaminen
Rahastojen perustamisesta päättää valtuusto.

29 §

Viivästyskorko
Maksun viivästyessä kuntayhtymä perii korkolain mukaisen
viivästyskoron.

30 §

Tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja hyväksyminen
Tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet ja esittelijä.
Hyväksyessään tilinpäätöksen maakuntavaltuusto päättää samalla
tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista toimenpiteistä talouden
tasapainottamiseksi.

31 §

Hallinnon ja talouden tarkastaminen
Hallinnon ja talouden tarkastamisesta noudatetaan mitä siitä on
säädetty kuntalaissa ja määrätty kuntayhtymän hallintosäännössä.
Tarkastuslautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3
jäsentä sekä jokaiselle jäsenelle henkilökohtainen varajäsen.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.
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4.

LUKU
Muut määräykset

32 §

Uuden jäsenkunnan ottaminen ja jäsenkunnan eroaminen
Kunta, joka valtioneuvoston tai muun toimivaltaisen toimielimen
päätöksellä määrätään kuulumaan Etelä-Pohjanmaan maakuntaan,
tulee kuntayhtymän jäseneksi päätöksessä mainitusta ajankohdasta
lukien.
Milloin jäsenkunta valtioneuvoston tai muun toimivaltaisen
toimielimen päätöksellä määrätään kuulumaan toiseen maakuntaan,
se lakkaa olemasta kuntayhtymän jäsen päätöksessä mainitusta
ajankohdasta lukien.

33 §

Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys
Kuntayhtymä voidaan purkaa vain, mikäli sen lakisääteiset tehtävät
säädetään muun viranomaisen hoidettavaksi.
Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot.
Kuntayhtymän purkautuessa hallituksen on huolehdittava
loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta järjestelystä.
Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja
velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan
jäsenkunnille jäsenkuntaosuuksien suhteessa. Jos kustannusten ja
velkojen suorittamisen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava
määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan
erotuksen jäsenkuntaosuuksien suhteessa.

34 §

Voimaantulo
Tämä perussopimus tulee voimaan 1.1.2021
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Toimielimiä koskevia muutoksia sovelletaan vuoden 2021
kunnallisvaalikauden alusta lukien.
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