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1 $ KuntayhtymSn nimi

WUT

ja kotipaikka

Kuntayhtymdn nimi on Perusturvakuntayhtymd Akseli ja sen kotipaikka on
Maskun kunta.
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$ JAsenkunnat
Kuntayhtymdn jdsenkunnat ovat: Masku, Myndmdki ja Nousiainen.

3 $ Kuntayhtymin tehtdvAt ja tavoite

Kuntayhtymd jdrjestdd jdsenkuntien miiiirittelemdt, lakien siiiitiimdt terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut.
Tarkoituksena on turvata sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut yhteistoiminta-alueen asukkaille, parantaa tuoftavuutta sekd hillitd kuntien menojen kasvua uusia toimintamalleja kehittden.
Tavoitteena on varmistaa koko yhteistoiminta-alueella laadukkaat ja asukkaiden
saatavilla olevat palvelut.
Kuntayhtymdlle laaditaan palvelutasosuunnitelma, josta jdsenkuntien valtuustot
yhtdpitdvin pddtoksin pddttdvdt. Palvelutasosuunnitelmassa mddritelldAn kuntayhtymdn tuottamat palvelut sekii palveluille asetettavat laadulliset ja taloudelliset tavoitteet. Palvelutasosuunnitelma tarkistetaan valtuusto-kausittain, mutta
esimerkiksi lainsddd6nnon muutosten edellyttdmiUmahdollistavat tarkastukset
tehdddn tarvittaessa.

Jdsenkunta pddttdd asukkaillensa jdrjestettdvistd palveluista kuntakohtaisessa
talousarvion yhteydessii hyvdksyttivdssd vuosisopimuksessa, jonka liitteet ovat
osa sopimusta. Kuntayhtymd jirjestdd palvelut vuosisopimusten mukaisesti.
Kuntayhtymd voi jdrjestdd jdsenkunnilleen myos muita palvelusopimuksissa
mddritelt6viS palveluja ja tuottaa palveluja eri sopimuksella muillekin kunnille.
Kuntayhtymdn asiantunt|oiden tehtdvdnd on huolehtia jdsenkuntien erikoissairaanhoidon kdyton yhteensovittamisesta perusterveydenhuoltoon.

4 S Jasenkuntien valtuustojen tehtavat
Jasenkuntien valtuustot keyftavat yhtapitevin paatoksin kuntayhtyman
t0svaltaa.

/inte

paa-

Jiisenkuntien valtuustojen tehtavdna on:

1.

Hyvdksyd jokaista varainhoitovuotta varten kuntayhtymen talousarvio ja taloussuunnitelma

2.

Hyveksya tilinpaetds sekd p6dttdd vastuuvapauden myontemiseste tilivelvollisille ja toimenpiteista, joihin tilintarkastus- ja arviointikertomukset antavat aihetta

3.

Hyveksyd suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet

4.

Hyveksya kuntayhtymen palvelutasosuunnitelma valtuustokausittain

5.

Hyvaksye valmistellut kuntakohtaiset vuosisopimukset talousarvion yhteydessa oman kuntansa osalta

6.

Hyveksye kuntayhtymen hallintoseentii, palkkiosaanto
edellyttemet saannot

7.

Valita kuntayhtymen yhtymahallituksen jasenet ja varajasenet perussopi-

ja muut

kuntalain

muksen 6 S mukaisesti

8.

Valita kuntayhtyman tarkastuslautakunnan jasenet ja varajasenet perussopimuksen 11 S mukaisesti

9.

Valita kuntayhtymalle tilintarkastaja

10. Peaftaa yhtymahallituksen erikseen jasenkunnille esittamdt

asiat

5 S Poikkeukselliset tilanteet ia yhtymakokouksen koolle kutsuminen

Yhtymekokous kutsutaan koolle siine tapauksessa, etta jesenkuntien valtuustot
tai toimielimet, joille peetosvaltaa on siirretty, eivet ole yhtymehallituksen paattemesse meereajassa saaneet jossakin niille kuuluvassa asiassa syntymiien yhtapitavie paatdksiS. Jesenkuntien kunnanhallitusten tehtevane on valita mainitun
yksitteisen asian ratkaisemista varten yhtymekokousedustajat. Edustajien toimikausi paattyy, kun koolle kutsumisen syyna ollut asia on tullut loppuun kasitellyksi. Yhtymakokouksen koolle kutsuminen on yhtymahailituksen tehtavana.
Yhtymakokouksessa on jokaisesta jAsenkunnasta yksi edustaja vuoden ensimmeisena paivend henkikirjoitetun asukasluvun kutakin alkavaa tuhattaviittasataa
(1500) asukasta kohti, kuitenkin vehinteen kaksi edustajaa.
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Yhtymekokouksessa on kullakin edustajalla yksi eeni.

Yhtymakokous on paatdsvaltainen, kun vehintaan kaksi kolmannesta edustajista
on paikalla.
Yhtymakokouksen kokouskutsu on lahetetteve vehintaen seitsemen peivae ennen kokousta jesenkuntien kunnanhallituksille, valituille kokousedusta.iille ja yhtymehallituksen jesenille.
Yhtymakokouksen avaa ieltaan vanhin lasne oleva edustaja, joka johtaa kokouksessa puhetta kunnes yhtymakokous on valinnut keskuudestaan puheenjohtajan
ja tarvittaessa varapuheeniohtajan.

Yhtymakokouksen osalta noudatetaan soveltuvin osin kuntalain kunnanvaltuustoa koskevia seennoksia.
Yhtymahallituksen tulee tehde yhtymekokouksen kasiteltavaksi tulevassa asiassa paatosesitys kunnanvaltuustojen erisiseltoisten pdetosten jalkeen. Kuitenkin
tarkastuslautakunta tekee tarkastusta koskevissa asioissa paatosesityksen.
6 S Yhtymehallitus
Kuntayhtymella on hallitus, johon kuuluu yhdeksan (9) jasenta. Kullakin jesenelle

on henkilokohtainen varajesen. Jesenkuntien valtuustot valitsevat tasa-arvolain
mukaisesti hallituksen jasenet ja varaj5senet niin, eta kokoonpano vastaa jiisenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien viimeksi toimitetuissa
kuntavaaleissa saamaa eaniosuutta kuntayhtyman alueella kuntavaaleissa seedetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Paikkajaosta on sovittava ja kuntien
on tehtava henkildvalinnat kuntavaaleja seuraavan maaliskuun loppuun mennessa.
Yhtymehallituksen jesenet ja varajesenet nimeee osakaskunnan kunnanvaltuusto seuraavasti:
4 jdsenta ja 4 varajesente
Mynamaki 3 jesenta ja 3 varajiisente
Nousiainen 2 jasenta ja 2 varajasenta

Masku

Jokaisella .iasenella on kaytdssean yksi aani.

Yhtymahallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Heidat valitaan jesenkunnista vuoroperiaatteella asukasluvun mukaisessa
jArjestyksessa suurimmasta alkaen.
Yhtymehallituksen toimikausi on nelja (4) vuotta.
Yhtymehallituksessa on yksilojaos, jonka toimialasta ja tehteviste medrdteen hallintosaenndssa.
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7 S Yhtymahallituksen tehtavet ia ratkaisuvalta
Yhtymahallituksen tehtevane on:

1.

Ohjata, kehittee ja valvoa kuntayhtyman toimintaa ja taloutta

Vastatessaan kuntayhtyman hallinnosta ja taloudenhoidosta, yhtymahalli
tuksen tulee kiinnittee huomiota:
strategisten toimintatavoitteiden ioteutumiseen
toiminnan tehokkuuteen ja uudistamiseen
talouden seurantaan
toiminnan ja talouden raportointiin jasenkunnille

-

Tavoitteiden asettamiseksiia tarkastamiseksi yhtymahallitus kutsuu jasenkuntien valtuustot kahdesti vuodessa yhteiseen seminaariin tilinpeetdksesta ja talousarviosta. Strategisten toimintatavoitteiden tarkistaminen tehdean
ndiden seminaarien valmistelun pohjalta.

2.

Valita kuntayhtyman johtaja ja mearate johtajan sijainen

3.

Kayttea kuntayhtyman paatosvaltaa sifta osin, kun se ei kuulu jesenkuntien valtuustojen tehtaviin tai ei ole hallinto- tai muulla johtoseennolle taikka
yhtymahallituksen omalla paatdksella siirretty muulle viranomaiselle

4.

Tehdd peetdsehdotuksetjasenkunnille valtuustoissa kdsitelteviste asioista

5. Tehde jerjestejene

vuosisopimusehdotukset seka palvelutasosuunniteljasenkunnille
ja hyveksye ne kuntayhtymen puolesta
maehdotukset

6.

Toimeenpanna jasenkuntien valtuustojen seke mahdollisen yhtymakokouksen tekemdt peetdkset

7.

Tehde kuntayhtymen puolesta sopimukset, edustaa yhtymee, valvoa kuntayhtymdn etua seke pdetdsten ja asioiden hoidon laillisuutta

8.

EdistSa yhteistyotd jasenkuntien ja muiden yhteistydtahojen kanssa seke
parantaa palveluketjujen toimivuutta

9.

Hyvaksye taloutta koskevat kayttdusarvion noudattamista
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0.

11.

ja rahoitussuunnitelmat ja valvoa talo-

Vastata henkilostdpolitiikasta ja -hallinnosta

Paetea maksuista ja korvauksista

12. Peettdd kuntayhtymen irtaimen omaisuuden ostamisesta

ja myymisesta

l3.Peettea vahingonkorvauksen myijntemisesta kuntayhtymdn ollessa korvausvelvollinen
14. Paettaa kuntayhtyman omaisuuden vuokralle antamisesta

5

1

5.

Vastata kuntayhtymen vakuutuksista

16. Paeftae talousarvion mukaisesta lainan ottamisesta seka tilapaisen velan

ottamisesta kuntayhtyman maksuvalmiuden site vaatiessa

'l7.Antaa selvitys yhtymekokouksen peatdksesta tehdyn valituksen johdosta,
jos hallitus katsoo, etteiyhtymekokouksen peetoste ole kumottava
18. Peettaa paatosvallan siiftamiseste alaisilleen viranhaltijoille
19.

Vastata muista kuntayhtymen hallintoon kuuluvista tehtavista

20. Peattea toimipaikoista ja niissa annettavista palveluista

Yksityiskohtaiset maaraykset hallituksen tehtevista

on kuntayhtymen hallinto-

saenn6sse.

8 S Nimenkirjoitusoikeus
Kuntayhtymdn nimen kirioittamisesta maaratden hallintoseennosse.
9 $ Kuntayhtymiin johtoryhma

Kuntayhtymaa johtaa kuntayhtymen hallituksen alaisena kuntayhtyman johtaja.
Kuntayhtymassa toimii johtoryhma, jonka kokoonpanosta maarataan hallintosSAnnossS.
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S Erikoissairaanhoito
Kukin kunta vastaa omista erikoissairaanhoidon kustannuksistaan.
Kuntayhtyman jasenkunnat keyvat yhdesse erikoissairaanhoidon palveluiden ostamisesta keytavat neuvottelut ja pyrkivet yhtendisiin linjauksiin.

Kuntayhtymen ylilaekerille on oikeus antaa kuntien puolesta erikoissai- raanhoitoon liittyvia asiakassitoumuksia, seurata ja ohjata potilaiden hoitoa eri- koissairaanhoidossa seke seurata kuntiin kohdistuvaa laskutusta. Han voi dele- goida
neita oikeuksia myos alalsilleen leakereille.
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S Hallinnon ia talouden tarkastus
Tarkastuslautakuntaan jasenkunnat valitsevat valtuustojensa jesenista toimikaudekseen kuusi jesente ja henkilokohtaista varajAsente tasa-arvolain mukaisesti
niin, ettA kokoonpano vastaa jasenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri
ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa adniosuutta kuntayhtyman alueella saadetyn
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Paikkajaosta on sovittava kuntavaaleja seuraavan maaliskuun loppuun mennesse
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Jokainen jasenkunta valitsee kaksi tarkastuslautakunnan jasenta ja heille henkildkohtaiset varajasenet. Tarkastuslautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajat tulee nimete eri kunnasta kuin yhtymahallituksen puheenjohtaja. Puheenjohtajuus kiertee kuntien asukaslukujen
mukaisessa suuruusjariestyksessa.
Hallinnon ja talouden tarkastamisesta maaratean hallintosaanndssa.
12

S Peruspeeoma
Peruspaaoma mitoitetaan kuntayhtymen maksuvalmiuden turvaamiseksi vastaamaan 1/65 osaa ensimmaisen toimintavuoden tilinpeetdksen toimintamenoista. Se jakautuu kuntien peruspeaomasijoituksiin 31.12.2010 kuntakohtaisten
asukaslukujen suhteessa. Peruspaaoman jakautuminen osoittaa jesen- kuntien
osuuden kuntayhtyman nettovarallisuudesta.

Peruspaaoman jakaantumisen muutoksista paatetaen jasenkuntien valtuustojen
yh6pitdvin pAatoksin. Peruspaaomaa voidaan muuttaa mikAli kuntien valiset
asukaslukujen suhteet muuttuvat olennaisesti uuden jasenkunnan mukaan tullessa, jesenkunnan erotessa tai jasenkunnan asukasluvun muuttuessa olennaisesti.

Taseen liitteessa peruspaaoma ilmoitetaan jesenkuntien omistusosuuksina. Jesenkunnan osuus kuntayhtymen varoihin sekii vastuu veloista ja velvoitteista
meardytyy neiden omistusosuuksien suhteessa.

Uuden jasenkunnan peruspaaomasijoituksen maareste ia suoritusajasta laaditaan sopimus tulokkaan ja entisten jesenkuntien kesken. Sopimus hyveksytadn
samalla, kun kaikki kunnat hyveksyvat muuttuvan perussopimuksen.

Peruspaaoman korottamisesta sekii siirrosta muusta omasta paSomasta paattavet yhtdpitavin paet6ksin jesenkuntien valtuustot.
Kuntayhtyme suorittaa 31.1. mennessa vuosittain jelkiketeen pdatryneen tilivuoden lopussa vahvistettuna olleelle peruspaaomalle korkoa sen kahdentoista kuukauden euribor-koron mukaan, mika alkavana tilivuonna ensimmaiseksi julkaistaan.
'13 S

Talousarvio ja -suunnitelma
Kuntayhtymen talousarvio pohjautuu valtuustokausittain laadittuun palvelulasosuunnitelmaan. lrtaimen omaisuuden hankintasuunnitelma on osa yhtyman talousarviota.
Kuntayhtyman talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelun yhteydessa kuntayhtyme kay jasenkuntien kanssa neuvottelut palvelujen jerjestamiseste ja vuosisopimuksesta 30.4. mennessa. Jasenkuntien kunnanhallitukset antavat vuosi!
tain 30.6. mennessa kuntayhUmalle tulevaa talousarviota .ia taloussuunnitelmaa
koskevat valmisteluohjeet. Yhtymehallituksen on tehteva ehdotus talousarviosta
ja jasenkuntien vuosisopimuksista 30.9. mennesse ja toimitettava se jasenkuntien
valtuustoien hyveksyttavaksi.
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Kuntayhtymdn hallitus antaa talousraportin peruskuntien tiedoksi huhti-, elo- ja
joulukuun lopun tilanteesta, joista kolmas talousraportti on tilinpAatds. Peruskuntien konsernitilinpeetoksia varten kuntayhtyma toimittaa vuosittaiset tilinpdetostiedot seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessa.

Jos talousarvioon on tilikauden aikana tehtava muutos, on yhtymehallituksen
tehteva siitA jesenkunnille ehdotus. Tarkistamistarve voi johtua mm talouden
yeisia perusteissa tapahtuneista merkittavista ennakoimattomista muutoksista
tai vuosisopimuksen tarkistusneuvotteluissa esiin tulleista syista.

14S Kuntien maksuosuudet
Jokainen jasenkunta vastaa asukkaidensa kayftamjen palvelujen todellisista
omakustannushintaisista kustannuksista.
l\.4aksuosuudet kayttdmenoihin perustuvat kuntakohtaiseen kustannuslaskentaan. Kustannukset jaetaan toimipaikkakohtaisesti. Jasenkunnan osuus yhteisesti kaytetyn toimipaikan kustannuksiin maerawy kayton suhteessa. Se osoitetaan
tuotteistamalla toimipaikan palvelut ja hinnoittelemalla ne omakustannusperiaatteella. Todellisia kustannuksia ei ilmaista keskiarvolukuina, vaan toimipaikan
omina euromaereisine kustannuksina. Omakustannushinta siseltaa toiminnan velittomat kustannukset, yhteiset kustannukset seka pedomakustannukset. Yhteiset kustannukset kohdennetaan asukaslukujen suhteessa.

Mikeli tuotteistetusta palvelusta aiheutuvia kustannuksia ei ole tarkoituksenmukaista kohdistaa toimipaikkakohtaisesti, jaetaan ne suoraan kuntien maksuosuuksiin kyseesse olevan palvelun kayton suhteessa hinnoittelemalla ne
omakustannusperiaatteella.
Yhtymehallituksen tehtevene
maksut.

on vahvistaa jesenkunnilta palveluista peritavet

Olennaisen yijaaman tai alijeemdn syntyminen pyritaan ennakoimaan ja ottamaan huomioon yhtymahallituksen peetdkselle tarkistettavissa maksuissa niin,
etta ne vastaavat todellisia kustannuksia. Taannehtivia hinnanmuutoksia ei tehde, elleivat kunnat yhtepitevin paetdksin muuta sovi.
Talousarvioon sisaltyvien vuosisopimusten kuntakohtaisten maksuosuuslaskel
mien mukaiset kulut laskutetaan tasaerine kuukausittain. Mikali jonkin kunnan
maksuosuus nayttee kuntayhtyman 8 kuukauden talous- ja suoriteraportin perusteella ylittyven tai alittuvan ko. kunnan kokonaismaksuosuudesta vAhintaen viidelld prosentilla, suoritetaan loppuvuotta koskeva tasaeralaskutuksen tasaus jasenkuntien kesken. Yhtymehallitus paattaa asiasta lokakuun kokouksessa. Lopullinen jasenkunnan maksuosuus vahvistetaan tilinpaatoksen yhteydessa. Mahdollinen lisalaskutus tai liikasuorituksen palautus toteutetaan vuosittain yhtymahallituksen peatdkselle helmikuun loppuun mennessa.
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15 S Suunnitelmapoistotia peaomakustannukset omakustannushinnan laskennassa

Omakustannushinnan laskennassa kaytetaan suunnitelman mukaisia poistoja'
Kustannuslaskennassa ei keytete muuta laskennallista korkoa kuin peruspadomalle suoritettava korko, ellei kuntayhtyme rahoita hankintaansa lainalla. Silloin
todelliset lainakustannukset sisaltyvet omakustannushintaan.

16

S Palveluiden myynti muille kuin iesenkunnille
Myydyt palvelut laskutetaan todellisten kokonaiskustannusten mukaan asiakkaan
kotikunnalta.

17 S Toimitilat ja investointien toteuttaminen

Kuntayhtyman toiminnassaan tarvitsemien tuotantovdlineiden hankinnasta pddtetaen irtaimen omaisuuden hankintasuunnitelman yhteydessa.
Kuntayhtyma toimii vuokratiloissa. Peruskorjauksista sekei laajennus- ja uudisrakennushankkeista huolehtiminen kuuluu jasenkunnille. Toimipaikan sijaintikunta
hankkii tai rakentaa kuntayhtymen keyttiion tulevat tilat kuntayhVmen asiantuntemusta hyodynteen ja hakee niihin liittyvat mahdolliset valtionavustukset.
Muusta keyttoomaisuudesta huolehtiminen kuuluu kuntayhtymalle Varaus naista
katusto- ja muista hankinnoista tehdiien kuntayhtyman talousarvioon.
Kuntayhtyme maksaa kiinteistoista/rakennuksista niiden omistajille vuokraa ja sisallyftaa kulut palvelujen toimipaikka- tai palvelukohtaisesti laskettaviin hintoihin.
Jesenkuntien perima vuokra muodostuu erikseen sovittavista /lepitokustannuksista ja omistajakuluista. Kunnilta vuokraftaviin tiloihin sovelletaan yhtenevie
vuokrausperusteita.

Omistajakulut muodostuvat nykykeyftoarvosta laskettavasta yhdenmukaisesta
poistosta ja korosta seke maapohjan arvolle laskettavasta korosta. Poistolla kereftevelld vuokranosalla varaudutaan tuleviin peruskorjauksiin ja korolla kerettavella vuokranosalla hoidetaan kiinteistdn vieraan peeoman kustannukset. Loppuosa on oman padoman tuottoa jesenkunnalle.
18 S Rahastoien perustaminen

Rahastojen perustamisesta
tot.

ja niiden sddnniiista

paattevat jasenkuntien valtuus-

19 S Viivastyskorko

Maksun viivdstyessa kuntayhtyme perii korkolain mukaisen viivestyskoron.
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20 $ Tilinpddtiiksen allekirjoittaminen ja h)rvaksyminen

Tilinpaatdksen allekirjoittavat yhtymdhallituksen jdsenet ja kuntayhtyman johtaja.
Hyvdksyessddn tilinpaatdksen kunnanvaltuustot paattevat yhtapitavin paatdksin
samalla tilikauden tuloksen kdsittelysta ja tarvittavista talouden tasapainottamista
koskevista toimenpiteiste.

2'l $ Uuden jdsenkunnan mukaantulo
Kunnan, joka haluaa tulla kuntayhtymen jaseneksi, on tehtave siita anomus kuntayhtymalle. Uusi kunta otetaan kuntayhtyman jeseneksi niin, ettd kaikki kunnat
hyveksyvat mahdollisesti tarvittavan liittymista koskevan sopimuksen ja muuttuneen perussopimuksen.
22 S Jasenkunnan eroaminen

Jasenkunnan, joka haluaa erota kuntayhtymesta, on ilmoitettava siite kuntayhtymalle. Jasenyys paettyy ilmoitusta seuraavan kalenterivuoden paettyessa, ellei
kunnanvaltuustojen yhtapitevin peetoksin asiasta toisin sovita.
JAsenkunnan erotessa peruspaaoma pienenee eroavan kunnan peruspeeomasijoituksen maeralla samasta ajankohdasta lukien kuin eroaminen kuntayhtymastd
tapahtuu. Yhtyma suorittaa eroavalle .iasenkunnalle sen peruspaeoman jasenosuutta vastaavan suhteellisen osuuden kuntayhtyman nettovarallisuudesta, sekii palauttaa sopimuksen voimaantullessa korvauksetta luovutetun omaisuuden
sopijakunnalle siina kunnossa kuin se sopimuksen pAettyesse on.

Yhtym6hallituksen tehtavena on laatia jesenkunnan eroamisen vaikutuksista sopeutumista koskeva selvitys, josta kdyvet ilmi muutokset kuntayhtymdn toiminnassa, henkildstoe koskevat muutokset seka vaikutukset yhtymen talouteen.
23 S Muutos jesenkunnan kuntayhtymelle antamissa tehtavissa

Kuntayhtyma jerjestaa kaikille kunnille samat palvelut. Mahdolliset muutokset
koskevat kaikkia jasenkuntia.
Jesenkunnan tulee ilmoittaa etukateen haluamansa muutos kuntayhtymen hoidettaviksi antamissaan perussopimuksen 3 S:n mukaisissa tehtdvisse. Muutos
on hyvdksyftava jesenkuntien valtuustojen yhtepitavin paatoksin ja sen on tultava
voimaan samanaikaisesti koskien kaikkia jasenkuntia. Muutos astuu voimaan
hyvaksymiste seuraavan kalenterivuoden lopussa tai nopeammassa aikataulussa, mikali yhtapitevin paetoksin niin peetetaen. Yhtymahallituksen tehtavana on
laatia muutoksen aiheuttamista vaikutuksista ja toiminnan sopeuttamisesta selvitys, jonka perusteella palvelusopimukset ja toimintasuunnitelmat mearitellaan
uudelleen.
lvluutosvaikutuksia koskeva selvitys voidaan kuntien kesken sopia tehteveksi
etuketeen paatoksentekoa varten ennen jasenkunnan ilmoitusta.
lVuutosselvityksesta tulee kayda ilmi vaikutukset kuntayhtymAn toimintaan, henkildstdon seke talouteen.
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24 S Siirtyven henkiliisttin lomapalkkavelka, elakkeiden omavastuut

yn. velvoitteet

Osapuolten vastuut ja velvoitteet kuntayhtymassa alkoivat '1.1.2011. Tdta aikaisemmista velvoitteista vastaa kukin kunta ja purkautuneen kuntayhtyman jesenkunta omalta osaltaan.

25 S Henkiliistii

Henkil6sto osallistuu kuntayhtyman perustamisen ja toiminnan suunnittelun valmisteluun lain tyonantajan ja henkiloston veliseste yhteistoiminnasta kunnissa
(20071449) mukaisesti.
Jasenkuntien, purkautuvien kuntayhtymien seka perustettavan kuntayhtyman velille henkilostd siirtyy toisen organisaation palvelukseen lain kunnallisesta viranhaltijasta (2003/304)ja tydsopimuslain 10 S mukaisesti liikkeen luovutuksella.
Organisaatiosta toiseen siirtyvaa henkilostoe koskee lain kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (20071169\ 13 S:n mukainen irtisanomissuoja, jonka mukaisesti
henkilirstoa ei voi irtisanoa taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla. Tema kielto on voimassa viisi vuotta henkilostiin siirtymiseste uuden tydnantajan palvelukseen.

Organisaatiosta toiseen siirryven henkildstdn asemasta ja muista tarvittavista
asioista tehdean erillinen henkildstdn siirtosopimus kuntayhtyman, jasenkuntien
ja purkautuvien kuntayhtymien valilla.
26 S Sopimusten siirtyminen kuntayhtymdlle
Jdsenkuntien ja purkautuvien kuntayhtymien 3 S:n mukaisen toimialan sopimukset siirtyvet kuntayhtymelle erikseen sovittavalla tavalla.
27 S Kuntayhtyman purkaminen ra loppuselvitys

Kuntayhtyman purkamisesta pddttdvdt jdsenkuntien valtuustot. Yhtymehallituksen tehtavana on huolehtia loppuselvityksesta, elleivdt jesenkunnat muuta sovi.
Kuntayhtyman varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen
suorittamiseen eike sitoumusten teyttamiseen, jaetaan jasenkunnille peruspeeomaosuuksien suhteessa. Jos tarvittava mAdra on varoja suurempi, iasenkunnat
ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edella mainittujen osuuksien suhteessa.
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28

$ E rimielisyyksien ratkaiseminen
Tdstd sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritddn ensisijaisesti ratkaisemaan kuntien keskin6isilld neuvotteluilla.

Mikdli kuntien neuvottelut eivdt johda yhteisymmiirrykseen, erimielisyydet ratkaistaan viilimiesmenettelystd annetun lain 967/1992 mukaisessa viilimiesmenettelyssii. Vdlimieheni toimii Suomen Kuntaliiton nimeiimd velimies.
29

$ Voimaantulo
Tiimii perussopimus tulee voimaan, kun kunnanvaltuustojen pddtokset ovat saaneet lainvoiman. Kuntayhtymdn palvelutuotanto kdynnistyi 1.1.2011 vaiheittain
kunnanvaltuustojen erikseen sopimassa laajuudessa.

Allekirjoitukset ja sopimuskappaleet
Tdtd perussopimusta on allekirjoitettu nelje samansanaista kappaletta, yksi kullekin jdsenkunnalle ja yksi kuntayhtymdlle.
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