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Oulunkaaren kuntayhtymän 
 
PERUSSOPIMUS 
 
 
1 § 
Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 
 
 Kuntayhtymän nimi on Oulunkaaren kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Iin kunta.  
 
2 § 
Jäsenkunnat 
 
 Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala.  
 
3 § 
Kuntayhtymän tehtävät 
 

Kuntayhtymän tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien järjes-
tettäväksi säädettyjen sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisten palvelujen jär-
jestämisessä tai tuottamisessa, seudullisen kuntapalvelutoimiston (talous-, hen-
kilöstö- ja atk-) palvelujen sekä kuntien yhteisesti päättämien muiden palvelujen 
tuottamisessa. Kuntayhtymä voi myydä toimialaansa kuuluvia palveluja sopi-
mukseen perustuen myös muille kuin jäsenkunnille. 
 

Puitelain 5§:n mukaan yhteistoiminnassa ovat mukana kaikki kansanterveyslain 
edellyttävät perusterveydenhuollon tasoiset terveydenhuollon palvelut ympäris-
töterveydenhuoltoa lukuun ottamatta. Sosiaalihuollon palveluista mukana ovat 
kaikki sosiaalihuoltolain mukaiset toiminnot. Päivähoito jää kuntien järjestettä-
väksi. Ympäristöterveydenhuollon siirtyminen kuntayhtymään tavoitellaan vuon-
na 2011. 

 
Kuntayhtymä toimii alueiden kehittämisestä annetun lain ja muiden seutuyhteis-
työtä koskevien lakien tarkoittamana seutukunnan yhteistyöorganisaationa.  
 
Kuntayhtymä edistää yhteistyössä jäsenkuntien, elinkeinoelämän, Pohjois-
Pohjanmaan maakunnan liiton, muiden viranomaisten, järjestöjen ja yhteisöjen 
kanssa Oulunkaaren alueen elinvoimaisuutta ja yhteistyötä sekä huolehtii osal-
taan elinkeinojen kehittämistyöstä ja edun valvonnasta.  
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4 § 
Yhtymävaltuusto 
 
 Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto. Yhtymävaltuustoon 

jäsenet valitaan kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. 
 

Kukin kuntayhtymän jäsenkunta valitsee yhtymävaltuustoon edustajansa väes-
töpohjan mukaan niin, että Iin ja Pudasjärven kunnilla kummallakin on seitse-
män (7) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Simon, Utajärven ja Vaalan 
kunnilla kullakin on viisi (5) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä.  

 
Kullakin jäsenellä on valtuustossa yksi ääni.  
 
Yhtymävaltuustolla on puheenjohtaja ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa. Puheen-
johtajuus on alueittain (Ii-Simo, Pudasjärvi, Utajärvi-Vaala) kiertävä, kauden ol-
lessa 2 vuotta. Perussopimuksen voimaan tullessa valtuuston puheenjohtajiston 
toimikausi on 1 vuosi. 

 
5 § 
Kokoontuminen 
 
 Yhtymävaltuuston on pidettävä vuosittain vähintään kaksi kokousta, kevätkoko-

us 30.6 ja syyskokous 15.12 mennessä. 
 
 Yhtymävaltuuston kutsuu koolle valtuuston puheenjohtaja. Hallituksen on kut-

suttava ylimääräinen yhtymävaltuusto koolle, jos yksittäinen jäsenkunta sitä eh-
dottaa. 

 
 Kokouskutsu on toimitettava jäsenkunnille vähintään 7 päivää ennen kokousta.  
 Menettelystä yhtymävaltuustossa määrätään työjärjestyksessä. 
 
6 § 
Yhtymävaltuuston tehtävät 
  
 Yhtymävaltuuston tehtävänä on:  
 

1. hyväksyä talousarvio, rahoituksen perusteet, talous- ja toimintasuunnitel-
mat, kuntayhtymän jäsenkuntien maksuosuudet  

2. hyväksyä suunnitelmapoistojen laskentaperusteet 
3. hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta 
4. valita kuntayhtymän johtaja 
5. valita jäsenet yhtymähallitukseen ja määrätä puheenjohtaja, valita jäsenet 

tarkastuslautakuntaan ja määrätä puheenjohtajat 
6. valita tilintarkastajat 
7. valita jäsenet lautakuntaan  
8. päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista 
9. vahvistaa kuntayhtymän toimintaa ohjaavat säännöt  
10. päättää muista yhtymähallituksen sille esittämistä asioista 
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Asiat käsitellään yhtymävaltuustossa hallituksen valmistelusta. Jäsenkunnalla 
on oikeus saada haluamansa asia yhtymävaltuuston käsiteltäväksi, jos se toi-
mittaa kirjallisen esityksen hallitukselle niin aikaisin, että asia voidaan sisällyttää 
kokouskutsuun.  

 
7 § 
Tarkastuslautakunta, nimi ja koko 
 
 Kuntayhtymällä on tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakuntaan kuuluu yksi jä-

sen ja henkilökohtainen varajäsen jokaisesta jäsenkunnasta. Jäsenistä määrä-
tään puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joiden tulee olla yhtymävaltuutettuja.  

 
8 § 
Hallitus, koko ja toimikausi 
 

Kuntayhtymän hallituksessa, josta käytetään nimeä yhtymähallitus, on neljätois-
ta (14) jäsentä ja heillä kullakin henkilökohtainen varajäsen, jotka kaikki valitaan 
yhtymävaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.  
 
Kuntayhtymän hallituksen kokoonpano määräytyy jäsenkuntien väestömäärän 
perusteella seuraavasti: 
 
- Iin kunta; neljä (4) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä 
- Pudasjärven kaupunki; neljä (4) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä 
- Simon kunta; kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä 
- Utajärven kunta; kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä 
- Vaalan kunta; kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä 

 
Yhtymähallituksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsen-
kuntien valtuustoissa olevien ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta 
kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Jäsenkunnat 
neuvottelevat yhdessä paikkojen jakamisesta.  
 
Yhtymähallitukseen valitaan puheenjohtaja ja yksi (1) varapuheenjohtaja. Pu-
heenjohtajuus on alueittain (Ii-Simo, Pudasjärvi, Utajärvi-Vaala) kiertävä, kau-
den ollessa 2 vuotta. Perussopimuksen voimaan tullessa yhtymähallituksen pu-
heenjohtajiston toimikausi on 1 vuosi. 
 
Yhtymähallituksessa pysyvinä asiantuntijajäseninä ovat kunnanjohtajat läsnä-
olo- ja puheoikeudella. Lisäksi kokouksiin voidaan kutsua kuultavaksi muita asi-
antuntijoita.  
 

 Yhtymähallituksen esittelijänä toimii kuntayhtymän johtaja.  
  
9 § 
Yhtymähallituksen tehtävät 
 
 Yhtymähallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja hyväksyy 

kuntayhtymän kannalta oleelliset sopimukset.  
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Yhtymähallituksen yleisenä tehtävänä on, ellei hallintosäännössä toisin määrä-
tä. 

 
1. ohjata, kehittää ja valvoa kuntayhtymän toimintaa 
2. vastata yhtymävaltuuston asioiden valmistelusta, päätösten täytäntöön-

panosta ja laillisuuden valvonnasta 
3. vastata kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta 
4. vastata tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta 
5. päättää yhteistyöhankkeista 
6. tehdä kuntayhtymän toimialaan ja tehtäviin liittyvät tarpeelliset sopimukset, 

antaa lausunnot ja selvitykset mahdollisiin valituksiin 
7. päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä kuntayhtymän ollessa 

korvausvelvollinen 
8. päättää maksuista ja korvauksista 
9. päättää päätösvallan siirtämisestä alaisilleen viranhaltijoille 
10. perustaa tarvittavat tiimit ja määritellä niiden tehtävät 
 
 
Yhtymähallituksen toimiessa yhteistoiminta-alueen tilaajahallituksena, tehtävä-
nä on 
 
1. vastata sopijakuntien puolesta yhteistoimintaan sisältyvien tehtävien ylei-

sestä kehittämisestä, suunnittelusta sekä toiminnan ja talouden seuran-
nasta, 

2. laatia vuosittain yhteistoiminta-alueen yhteiset taloudelliset ja toiminnalliset 
tavoitteet kuntien järjestämissuunnitelmien ja talousarviosuunnittelun poh-
jaksi 

3. tehdä kunnille kuntakohtaisen järjestämissuunnitelman pohjalta syyskuun 
loppuun mennessä esitys vuotuisesta talousarviosta sekä siihen liittyvästä 
toiminta- ja taloussuunnitelmasta sopimuskuntien ja tuotantopuolen kans-
sa käytyjen neuvottelujen pohjalta, 

4. käydä neuvottelut tuotantopuolen talousarvioon sisältyvistä palvelutuotan-
totavoitteista ja hyväksyä tuotantopuolen talousarvioon sisältyvä palvelu-
tuotantositoumus kuntien järjestämissuunnitelmien pohjalta. 

5. päättää kuntayhtymän hankintaohjeista 
6. päättää palvelujen ostamisesta ja myymisestä kuntien järjestämissuunni-

telmien ja kuntayhtymän hankintaohjeen mukaisesti 
7. hyväksyä toimialallaan merkittävien hankkeiden tarveselvitykset, suunni-

telmat, hankintaohjelmat ja muut vastaavat 
8. hallitus voi siirtää määräämilleen viranhaltijoille edellä mainittua päätösval-

taa 
 
Edellä mainittujen tehtävien hoitamisesta määrätään tarkemmin hallintosään-
nössä.  
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10 § 
Palvelutuotantolautakunta 
 

Yhteistoiminta-alueen tuotantopuolen poliittista ohjauksen tueksi perustetaan 
yhteinen palvelutuotantolautakunta. Lautakunnassa on yhteensä neljätoista (14) 
jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen, jotka kaikki valitaan yhtymäval-
tuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi seuraavalla kuntakohtaisella jaolla:  

 
- Iin kunta; neljä (4) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä 
- Pudasjärven kaupunki; neljä (4) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä 
- Simon kunta, kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä 
- Utajärven ja Vaalan kunnat, neljä (4) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä 

 
Puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa valitaan lautakunnan jäsenistä tasa-
arvolakia noudattaen, yksi kultakin palvelutuotantoalueelta (Ii-Simo, Pudasjärvi, 
Utajärvi-Vaala). Jäsenkunnat neuvottelevat yhdessä paikkojen jakamisesta. 
Puheenjohtajuus on alueittain kiertävä, kauden ollessa kaksi (2) vuotta. Perus-
sopimuksen voimaan tullessa lautakunnan puheenjohtajiston toimikausi on 1 
vuosi.   

 
Palvelutuotantolautakunnan esittelijöinä toimivat palvelujohtajat (perhe-, 
terveys-, vanhuspalvelujohtajat). 

 
11 § 
Palvelutuotantolautakunnan tehtävät 
 

Palvelutuotantolautakunnan päätehtävänä on toiminnan vaikuttavuuden seuran-
ta. Lautakunnan tulee seurata resurssien käyttöä, tuotettavien palveluiden mää-
rää ja laatua sekä palveluiden jakautumista väestön keskuudessa. Lautakunnan 
on erityisesti arvioitava niitä vaikutuksia, joita palveluilla pyritään saavuttamaan. 
Lautakunnan tulee myös osaltaan seurata kuntalaisten oikeuksien toteutumista. 
Tarkemmin tehtävät määritellään hallintosäännössä.  

 
12 § 
Nimenkirjoitus 
 
 Kuntayhtymän hallintosäännössä määritellään, kenellä on kuntayhtymän ni-

menkirjoitusoikeus. 
 
13 § 
Talousarvio 
 
 Kuntayhtymälle hyväksytään talousarvio tilikaudelle, joka on kalenterivuosi. 
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14 § 
Tilintarkastajat 
 
 Yhtymävaltuusto valitsee kuntayhtymän hallintoa ja taloutta tarkastamaan vä-

hintään yhden tilintarkastajan. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja – ta-
louden tilintarkastajalautakunnan hyväksymä henkilö (JHTT -tilintarkastaja) tai 
yhteisö (JHTT – yhteisö). Ellei tilintarkastajaksi valita yhteisöä, on valittava vä-
hintään yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajien toimikausi on sama kuin yhty-
mävaltuuston toimikausi. 

 
 Muutoin hallinnon- ja tilintarkastuksesta on soveltuvin osin voimassa kuntalain 

määräykset. 
 
15 § 
Peruspääoma 
 

Kuntayhtymän peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pääomasijoituksista, joka 
on tämän perussopimuksen liitteenä. Liittyessään kuntayhtymään kukin kunta 
on velvollinen sijoittamaan peruspääoman samalla periaatteella kuin muutkin 
jäsenkunnat. 
 
Peruspääoman korottamisesta ja alentamisesta päättää yhtymävaltuusto. 
 

16 § 
Jäsenkuntien maksuosuudet 
 
 Jäsenkuntien maksuosuudet kuntayhtymälle määräytyvät seuraavasti: 
 

- kuntayhtymän hallinto; asukaslukujen suhteessa 
- elinkeinojen kehittäminen; asukaslukujen suhteessa osallistujakuntien mu-

kaan 
- seudullinen kuntapalvelutoimisto; käytön mukaisten suoritehintojen perus-

teella 
- kuntapalvelutoimiston hankkeet; asukaslukujen suhteessa osallistujakuntien 

mukaan 
- yhteistoiminta-alueen järjestämiskeskus; asukaslukujen suhteessa, palvelu-

jen ostot käytön mukaan 
- sosiaali- ja terveystoimen hankkeet; asukaslukujen suhteessa osallistujakun-

tien mukaan 
- yhteistoiminta-alueen tuotannon hallinto; asukaslukujen suhteessa 
- yhteistoiminta-alueen palvelutuotanto; jokaisen kunnan omalla alueella ta-

pahtuva palvelutuotanto maksetaan suoraan kunkin kunnan toimesta, kunti-
en kesken tapahtuva palvelutuotanto laskutetaan aiheuttamisperiaatteen 
mukaan suoritemallilla 

 
Asukaslukuna käytetään toimintavuoden alun asukaslukua lopullisessa lasku-
tuksessa ja ennakkolaskutuksissa edellisen toimintavuoden alun asukaslukua. 
 
  



Oulunkaaren kuntayhtymän hallitus 12.5.2010 § 79 
 

  
 
  
  

7 

Laskutuksen perusteet hyväksytään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. 
  
 Tilikauden tulos on otettava huomioon seuraavassa laadittavassa talousarvios-

sa. 
 
17 § 
Osuudet kuntayhtymän varoihin ja vastuu sen veloista 
 
 Jäsenkuntien osuudet kuntayhtymän varoihin ja velkoihin määräytyvät perus-

pääoman osuuksien mukaisessa suhteessa ellei yhtymävaltuusto toisin päätä. 
 
18 § 
Jäsenkunnan eroaminen 
 
 Jäsenkunta voi erota kuntayhtymästä tekemällä sitä tarkoittavan kirjallisen ilmoi-

tuksen muille jäsenkunnille vähintään 18 kuukautta aikaisemmin, edellisen vuo-
den kesäkuun loppuun mennessä päättyväksi seuraavan vuoden loppuun.  

   
 Eroavalla jäsenkunnalla on oikeus saada peruspääomaa vastaava osuus kun-

tayhtymän varojen ja velkojen erotuksesta. Jos velat ovat suuremmat, on eroa-
van jäsenkunnan maksettava erotuksesta maksuosuuttaan vastaava määrä. 

 
19 § 
Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys 
 
 Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Yhtymähallituk-

sen tehtävänä on huolehtia loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta 
järjestelystä. 

 
 Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen 

suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille peruspää-
omaosuuksien suhteessa. Jos tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkun-
nat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suh-
teessa. 

 
20 § 
Erimielisyyksien ratkaiseminen 
 

Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijai-
sesti ratkaisemaan kuntien keskinäisellä neuvottelulla. Jos yhteisymmärrykseen 
ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa tai vaihtoehtoisesti 
välimiesmenettelyn kautta. 
 

21 § 
Voimaantulo ja soveltaminen 
 
 Tämä perussopimus tulee voimaan 1.1.2011. 
 
 Tämä perussopimus korvaa Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän aikai-

semmin voimassa olleen perussopimuksen. 
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Allekirjoitukset:  
 
 
 

Hyväksytty Iin kunnanvaltuuston kokouksessa 23.6.2010 § 53  
  
  
 Iin kunta  
 
 
 
 Hyväksytty Pudasjärven kaupunginvaltuuston kokouksessa 16.12.2010 § 69 
  
 
 Pudasjärven kunta    
 
 
 

Hyväksytty Simon kunnanvaltuuston kokouksessa 19.4.2010 § 20  
 
 
 Simon kunta 
 
 
 
 Hyväksytty Utajärven kunnanvaltuuston kokouksessa 31.8.2010 § 49 
  
 

Utajärven kunta 
 
 
 

Hyväksytty Vaalan kunnanvaltuuston kokouksessa 17.6.2010 § 33 
 
 
Vaalan kunta 
 
 


	Yhtymävaltuuston tehtävänä on:

