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Etelä-Pohjanmaan liitto

Kokouspäivämäärä

EPL/87/00.01.01.00/2020

§ Etelä-Pohjanmaan liiton perussopimuksen uudistaminen ja siihen liittyvä liiton toimielin- 
ja päätöksentekorakenteen kehittäminen

Etelä-Pohjanmaan liitto -kuntayhtymän olemassaolon ja toiminnan perusta on 
määritelty jäsenkuntien hyväksymässä perussopimuksessa. Perussopimuksen 
sisällön tulisi olla sellainen, että se kestää aikaa ja toimintaympäristössä ta-
pahtuvia muutoksia. Aika ajoin muutostarvetta kuitenkin tulee, ja tällä kertaa 
ensisijainen tarve liiton perussopimuksen tarkastelulle syntyy siitä, että Ison-
kyrön kunta siirtyy valtioneuvoston päätöksellä Etelä-Pohjanmaan maakun-
taan vuoden 2021 alusta lukien. Samassa yhteydessä on nähty järkeväksi käy-
dä läpi koko perussopimuksen ajantasaisuus.
 
Merkittävimmät muutokset

Uutena jäsenkuntana Etelä-Pohjanmaan liittoon liittyy Isokyrö.

Alueiden käyttöön ja ympäristöön liittyvän lainsäädännön ja aluekehityslain-
säädännön osalta ovat parhaillaan vireillä uudistukset. Lisäksi kuntalaki uudis-
tettiin muutama vuosi sitten. Uuteen perussopimukseen on kirjattu kuntalain 
velvoittavat lisäykset talouden seurannasta ja alijäämän kattamisesta. Aluei-
den käyttöä ja ympäristöä sekä aluekehittämistä koskevat määrittelyt on puo-
lestaan jätetty sillä tavalla väljiksi, että jokainen yksittäinen lakimuutos ei edel-
lytä perussopimuksen uudelleen avaamista, vaan maakuntavaltuusto voi tar-
vittaessa reagoida muutoksiin hallintosäännön puitteissa.
 
Liiton perussopimuksessa määritellyt tehtävät säilyvät ennallaan eli lakisää-
teisten tehtävien lisäksi liitto huolehtii edelleen kuntien toimeksiannosta kult-
tuurin kehittämistehtävistä.
 
Maakuntien liittojen yhteistoimintaa koskevat velvoitteet on säädetty erillis-
lainsäädännössä, minkä takia ne esitetään jätettäviksi pois uudesta perussopi-
muksesta.
 
Liiton lakisääteiset toimielimet on määritelty perussopimuksessa, ja muilta 
osin toimielinten perustamisesta päättäisi valtuusto tai hallitus.
 
Jäsenkuntien maksuosuuksien määräytymisperusteet säilyvät ennallaan.

Peruspääomaa ei esitetä korotettavaksi.
 
Perussopimuksen rakennetta on muokattu aiempaa selkeämmäksi.
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Etelä-Pohjanmaan liitto

Kokouspäivämäärä

Päätöksenteko

Kuntayhtymän perussopimusta koskevat muutokset hyväksytään jäsenkuntien 
valtuustoissa kuntalain sääntöjen mukaisesti.

Jos perussopimuksessa ei ole toisin sovittu, perussopimusta voidaan muuttaa, 
jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukas-
luku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvus-
ta.

Oheismateriaalina § 69 A on vanhan ja uuden perussopimuksen rinnakkaistar-
kastelu.

Perussopimusluonnos esitetään liitteen § 69 A mukaisena jäsenkuntien hyväk-
syttäväksi.

Liiton toimielin- ja päätöksentekorakenteen kehittäminen

Maakuntahallitus kävi 20.4.2020 ajankohtaiskatsauksen yhteydessä keskuste-
lua liiton perussopimuksen uudistamisesta ja päätti siihen liittyen käynnistää 
valmistelun liiton toimielin- ja päätöksentekorakenteen kehittämiseksi. Kysy-
mys on Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuuritehtäväalueen päätöksentekojärjes-
telmän muuttamisesta siten, että liiton muiden tehtävien tapaan myös kult-
tuuritehtävien poliittinen ohjaus tapahtuisi maakuntahallituksen toimesta. Tä-
hän liittyen on valmisteltu kulttuurin kehittämisen uusi toimintamalli, jota esi-
teltiin maakuntahallitukselle 18.5.2020, ja se hyväksyttiin yksimielisesti jatko-
valmisteluun. Toimintamallia esitellään §:ssä 70.

Toimintamallin lähtökohtana on 
 päätöksentekojärjestelmän ja poliittisen ohjauksen yhdenmukaistaminen 

liiton toiminnoissa
 kulttuurin kehittämisen näkyvyyden ja painoarvon nostaminen
 uudenlainen, joustava ja dynaaminen tapa tehdä kulttuurin kehittämis-

työtä. 

Etelä-Pohjanmaan liiton tehtäviä ovat seuraavat:  
 Strateginen suunnittelu / tulevaisuustyö
 Ennakointi ja tietotuotanto
 Maakuntakaavoitus
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Kokouspäivämäärä

 Liikennejärjestelmäsuunnittelu
 Elinvoimatehtävät, hankerahoitus
 Kulttuuri
 Kansainvälistäminen
 Edunvalvonta
 Viestintä
 Kuntayhteistyö, sidosryhmäyhteistyö

Em. tehtävistä vain kulttuurille on olemassa erillinen poliittinen toimielin. 
Kulttuurin kehittämisen osalta asioiden valmisteluun ja poliittisen päätöksen-
tekoelimen ylläpitoon on suunnattu 2,2 henkilötyövuoden resurssi. Kulttuuri-
tehtäviin kuuluvat asiat menevät poliittiseen käsittelyyn eri tasolla kuin liiton 
muiden tehtävien osalta.

On arvioitu, että siirtämällä myös kulttuuritehtävien poliittinen ohjaus maa-
kuntahallitukselle saadaan kulttuurin kehittäminen ja siihen liittyvät sisällöt tii-
viimmin osaksi Etelä-Pohjanmaan liiton muita prosesseja. Liiton toimistolla 
muutosta on suunniteltu vastaamaan tunnistettuja tarpeita uuden kuntien 
kulttuuritoimintalain hengen mukaisesti. Muutosehdotus tähtää kulttuurin 
tehtävien painoarvon lisäämiseen sekä profiilin nostamiseen. Kulttuuritehtä-
vät tulevat jatkossakin sisältymään liiton perussopimukseen ja ovat tärkeä osa 
Etelä-Pohjanmaan liiton tehtäviä. 

Liiton toimielin- ja päätöksentekorakenteen kehittämisestä on informoitu 
kulttuurilautakunnan jäseniä kokouksessa 29.4.2020. Uutta toimintamallia esi-
teltiin kulttuurilautakunnan kokouksessa 3.6.2020. Kulttuurilautakunnan ko-
kouksen päätökseen kirjattiin käydyn evästyskeskusten osalta seuraavaa:

Kulttuurilautakunta kävi aiheesta monipuolisen keskustelun. 

Lautakunta nostaa esille, että se pitää eteläpohjalaisen kulttuurin kehittämi-
sen kannalta tärkeänä, että kulttuurilautakunta voi jatkaa toimintaansa myös 
tulevien kuntavaalien jälkeen. 

Lautakunta pitää tärkeänä, että on luottamustoimielin, joka huolehtii myös 
Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuuristrategian täytäntöönpanosta
ja kannustaa jäsenkuntia kulttuurin kehittämiseen. 
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Etelä-Pohjanmaan liitto

Kokouspäivämäärä

Lautakunta nosti keskustelussa esiin, että lautakunnan lakkauttaminen mer-
kitsee maakunnallisen kulttuuritoimen näivettymistä ja heikentää merkittä-
västi Etelä-Pohjanmaan tunnettavuutta ja asemaa kulttuurimaakuntana.

Valmistelija: hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, puh. 040 356 3910 / aluekehitys-
johtaja Heli Seppelvirta, puh. 040 529 4638.

Mj:n
päätösehdotus:                  Maakuntahallitus päättää

esittää uudistetun perussopimuksen jäsenkuntien hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
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Etelä-Pohjanmaan liitto

Kokouspäivämäärä

§ Kulttuurin kehittämisen uusi toimintamalli

Muutostarpeita kulttuurin kehittämistyölle on esitelty perussopimuksen muu-
tosta käsittelevässä §:ssä 69. Keskeisin muutos on kulttuuritehtävien poliitti-
sen ohjauksen siirtäminen liiton muiden tehtävien tapaan maakuntahallituk-
selle. Tavoitteena on saada kulttuurin tehtäväala tiiviimmin osaksi Etelä-Poh-
janmaan liiton muita prosesseja.  

 
Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurin kehittämistyöhön esitetään seuraavaa toi-
mintamallia: 

 
A. Siirretään kulttuurin kehittämisen poliittinen ohjaus maakuntahallituksel-

le 
B. Järjestetään vuosittain maakunnallinen kulttuurifoorumi 
C. Järjestetään 2-3 krt vuodessa teemallisia kulttuurin verkostokahvitilai-

suuksia 
D. Jatketaan muita toimivia työryhmiä ja verkostoja 

 
A) Poliittinen ohjaus maakuntahallitukselle 

o Liiton kulttuuritehtävien poliittinen ohjaus siirtyisi Etelä-Pohjanmaan 
liiton muiden tehtävien tapaan maakuntahallitukselle. Kulttuurilauta-
kunnasta luovuttaisiin 2021 kuntavaalien jälkeen. 

o Poliittiseen käsittelyyn menisivät myös kulttuuriasioiden osalta strate-
giset ja isot asiat. Toimintatapa olisi samankaltainen kuin liiton muissa 
tehtävissä. 

o Maakuntahallituksen poliittinen ohjaus vahvistaa ja varmistaa kulttuu-
riasioiden painoarvoa ja näkyvyyttä.  

o Liiton kulttuuritehtävien henkilöresurssit säilyvät ennallaan ja toimin-
nalliset resurssit turvataan.  

o Maakuntahallitus osoittaisi kehittämisrahaston apurahoja kulttuuritoi-
mijoille erikseen sovittavan aikataulun ja kehittämisrahaston sääntö-
jen mukaisesti. 

 
B) Maakunnallinen kulttuurifoorumi 

o Järjestetään vuosittain korkean tason kulttuurifoorumi, joka kokoaa 
yhteen maakunnan kuntia, päätöksentekijöitä ja kulttuuritoimijoita. 

o Tavoitteena on laadukas ohjelma, mielenkiintoiset ja vaikutusvaltaiset 
alustajat, eteläpohjalaisen kulttuurin näkyvyys ja profiilin nosto, ver-
kostoituminen ja vuoropuhelu sekä edunvalvonta. 

o Vuorovaikutteinen tilaisuus keskeisistä ja ajankohtaisista kulttuurin 
kehittämisen aiheista. 

o Tarve kulttuurifoorumin tyyppiselle toiminnalle on noussut myös 
kulttuuristrategian laadinnan yhteydessä. 
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 C) Teemalliset kulttuurin verkostokahvitilaisuudet 
o Järjestetään 2-3 krt vuodessa teemallisia kulttuurin verkostokahvitilai-

suuksia, jotka ovat avoimia ko. teemasta kiinnostuneille toimijoille. 
o Teemoja nousee mm. Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategiasta (kulttuu-

rihyvinvointi, kulttuuritapahtumat, lasten ja nuorten kulttuuri, kulttuu-
riperintö jne.). 

o Kulttuurin verkostokahvitilaisuudet koostuisivat valittuun teemaan 
liittyvästä alustuksesta, yhteisestä keskustelusta ja vuoropuhelusta 
sekä verkostoitumisesta. 

o Kulttuurin verkostokahvitilaisuuksia on mahdollista järjestää eri puolil-
la maakuntaa. 

o Etelä-Pohjanmaan liitto luo alustan toiminnalle: organisointi, puitteet, 
käytännön järjestelyt. 

 
D) Muut työryhmät ja verkostot 

o Jatketaan ja tiivistetään vuorovaikutusta kuntien kulttuurivastaavien 
kanssa. 

o Käynnistetään ajankohtaisia työryhmiä ja verkostoja. 
o Toimitaan aktiivisesti olemassa olevissa kulttuuriverkostoissa kuten 

kuvataideverkostossa, kulttuuriperinnön työryhmässä, Taikusydän-
verkostossa jne. 

o Kootaan kulttuuritoimijoita yhteen ja reagoidaan myös nopeasti, kun 
tarpeita siihen nousee. 

 
Valmistelija: aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta, puh. 040 529 4638. 

Mj:n
päätösehdotus: Maakuntahallitus päättää

hyväksyä kulttuurin kehittämisen uuden toimintamallin osana liiton perusso-
pimuksen muuttamista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
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ETELÄ-POHJANMAAN LIITON UUSI PERUSSOPIMUS 
 

1. LUKU 

Yleiset määräykset 
 

1 § 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. 

 

 

 

 



2. LUKU 

Kuntayhtymän toimielimet 
Maakuntapäivät 
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 kunnallisvaalien 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 kunnallisvaaleissa käytetyn 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. 

 

Maakuntavaltuusto 
8 § Nimi, jäsenten valinta ja toimikausi 

Kuntayhtymällä on yhtymävaltuusto, josta käytetään nimitystä Etelä-Pohjanmaan 
maakuntavaltuusto.  

Maakuntavaltuustoon valitaan yksi jäsen kutakin alkavaa 4.000 asukasta kohti laskettuna 
kunnallisvaaleja edeltävän vuoden vaihteen tietojen mukaan. 

 

Maakuntavaltuustossa edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee vastata 
jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa 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 syys-joulukuussa 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 puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja 
vähintään kaksi kolmasosaa muista jäsenistä on saapuvilla. 

 

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 JHTT – 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. 

 

Maakuntahallitus 
13 § Nimi  

Kuntayhtymällä on yhtymähallitus, josta käytetään nimitystä Etelä-Pohjanmaan 
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 kunnallisvaaleissa saamaa 
ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti.  

 

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 toimielimet 
 

18 § Muiden toimielinten asettaminen 
 

Maakuntavaltuusto tai hallitus voi tarvittaessa asettaa muita kuntalain mukaisia toimielimiä.  

 

Kuntayhtymän edustaminen ja kuntayhtymän nimen kirjoittaminen 
 

19 § Nimenkirjoitusoikeus ja kuntayhtymän edustaminen 

 

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

 

 

3. LUKU 

Kuntayhtymän talous sekä hallinnon ja talouden tarkastaminen 
 

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. 

 

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. 

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. 

 

 

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 

Toimielimiä koskevia muutoksia sovelletaan vuoden 2021 kunnallisvaalikauden alusta lukien.  

 

 

 

  

 

 

  

 



ETELÄ-POHJANMAAN LIITON UUSI PERUSSOPIMUS 
 

1. LUKU 

Yleiset määräykset 
 
1 § Nimi ja kotipaikka 

Kuntayhtymän nimi on Etelä-Pohjanmaan liitto - 
kuntayhtymä. Nimestä voidaan käyttää myös muo-
toa Etelä-Pohjanmaan liitto. Kuntayhtymän koti-
paikka 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 kehittä-
jänä.  
Kuntayhtymän tehtävänä on: 
1 huolehtia alueellaan sille alueiden käyttöön ja 

ympäristöön liittyvässä lainsäädännössä määrä-
tyistä tehtävistä. 

2 huolehtia alueellaan sille alueiden kehittämistä 
koskevassa lainsäädännössä määrätyistä tehtä-
vistä. 

3 huolehtia alueellaan sille muulla lainsäädän-
nöllä määrätyistä tehtävistä ja edunvalvon-
nasta. 

4 huolehtia alueellaan kulttuurin kehittämistehtä-
vistä jäsenkuntien antaman valtuutuksen mu-
kaisesti sekä muista jäsenkuntien sille antamista 
tehtävistä. 

Tavoitteidensa saavuttamiseksi kuntayhtymä voi 
tehdä sopimusyhteistyötä myös maakunnan ulko-
puolisten kumppaneiden kanssa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etelä-Pohjanmaan liiton perussopimus 
 
 
I LUKU 
YLEISET MÄÄRÄYKSET 
 
1 §  Nimi ja kotipaikka 
 

Kuntayhtymän nimi on Etelä-Pohjanmaan 
liitto - kuntayhtymä. Nimestä voidaan käyttää 
myös muotoa Etelä-Pohjanmaan liitto. Kun-
tayhtymän kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 

 
2 §  Jäsenkunnat 
 

Etelä-Pohjanmaan liiton jäsenkunnat ovat Ala-
järvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Isokyrö, 
Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Ku-
rikka, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Soini, 
Teuva, Vimpeli ja Ähtäri. 

 
3 § Tehtävät 
 
 Kuntayhtymän tehtävänä on: 
 

o huolehtia alueellaan maankäyttö- ja ra-
kennuslaissa tarkoitetusta maakunta-
suunnitelman ja maakuntakaavan laadin-
nasta sekä muista maakuntakaavoituk-
seen liittyvistä tehtävistä, 

 
o huolehtia aluepoliittisessa lainsäädän-

nössä maakunnan liitoille määrättävistä 
tehtävistä,  

 
o huolehtia muulla lainsäädännöllä määrä-

tyistä tehtävistä, edunvalvonnasta ja jä-
senkuntien sille antamista tehtävistä. 

 
Kuntayhtymä harjoittaa tavoitteitaan tukevaa 
edunvalvonta-, koulutus-, kulttuuri-, palvelu-, 
tiedotus-, tutkimus- ja suunnittelutoimintaa 
toimien koko maakuntaa hyödyttävässä yh-
teistyössä kuntien, seutukuntien, kuntayhty-
mien, muiden viranomaisten ja yhteistyötaho-
jen kanssa. 

 
4 § Aluekehittämislaissa tarkoitettu maakunnan 

yhteistoiminta-alue ja siinä hoidettavat teh-
tävät  

   
 Maakunta kuuluu yhteistoiminta-alueeseen, 

jonka jäsenet ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-
Pohjanmaan ja Pohjanmaan liittojen jäsen-
kuntia. Muista yhteistoiminta-alueista liitot 
voivat itse sopia aluekehittämislain 16 §:ssä 
mainituin edellytyksin tai maakuntien yhteisin 
päätöksin.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. LUKU 

Kuntayhtymän toimielimet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Lakisääteisen yhteistoiminnan piiriin kuuluvat 

sellaisten aluekehittämislain 12 §:ssä tarkoi-
tettujen tehtävien käsittely ja niitä koskeva 
päätöksenteko, jotka ovat yhteistoiminta-alu-
een pitkäjänteisen kehittämisen kannalta 
merkittäviä ja jotka sisältyvät osapuolten 
maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamis-
suunnitelmiin tai muihin alueiden kehittämi-
seen merkittävästi vaikuttaviin suunnitelmiin 
ja koskevat koko yhteistoiminta-aluetta. 

 
5 § Yhteistoiminta-alueen päätöksenteko ja 
asian valmistelun järjestäminen 
 
 Päätökset yhteistoiminnassa hoidettavista 

tehtävistä tehdään aluekehittämislain 13 § 1 
momentin mukaisesti liittojen yhtäpitävin 
päätöksin joko maakuntahallituksissa taikka 
maakuntavaltuustoissa. Maakuntahallitus 
käyttää päätösvaltaa asioissa, joissa liittojen 
yhteinen päätös on luonteeltaan maakunta-
valtuuston päätöksen täytäntöönpanoa. Mi-
käli kyseessä olevasta asiasta ei ole maakunta-
valtuuston päätöstä taikka maakuntahallituk-
sen päätös merkitsisi siitä olennaista poikkea-
mista, päätösvalta kuuluu maakuntavaltuus-
tolle. 

 
 Yhteistoiminta-alueen liittojen maakuntahalli-

tukset sopivat ja vastaavat siitä, miten yhteis-
työssä käsiteltävät ja päätettävät asiat valmis-
tellaan, sekä miten esittely- sekä muut virka- 
ja talousvastuut järjestetään. 

 
 
II LUKU 
TOIMIELIMET 
 
6 §  Kuntayhtymän toimielimet 
 
 Etelä-Pohjanmaan liiton toimielimet ovat: 

 
1 Maakuntapäivät 
2 Maakuntavaltuusto 
3 Maakuntahallitus 
4 Tarkastuslautakunta 
5 Kulttuurilautakunta 
6 Etelä-Pohjanmaan maakunnan 

yhteistyöryhmä 
7          Koulutusasiain toimikunta 
 

 Maakuntavaltuusto voi tarvittaessa asettaa 
muita kuntalain mukaisia toimielimiä. 
 
 
 
 



Maakuntapäivät 
4 § Maakuntapäivien tehtävä 

Maakuntapäivien tehtävänä on 
1. valita jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuus-

ton jäsenet ja kullekin henkilökohtainen vara-
jäsen, sekä  

2. käsitellä maakuntavaltuuston maakuntapäiville 
esittämät asiat. 
 

5 § Maakuntapäivien kokoon kutsuminen  
Maakuntapäivät pidetään joka neljäs vuosi kunnal-
lisvaalien jälkeen. Maakuntahallitus määrää kokous-
ajan ja paikan. 
Kutsu maakuntapäiville on toimitettava jäsenkun-
nille vähintään kaksi kuukautta ennen kokousta. 
Jäsenkuntien on ilmoitettava valitsemiensa kokous-
edustajien nimet maakuntahallitukselle viimeistään 
14 vuorokautta ennen maakuntapäiviä. 
Maakuntapäivien esityslista on toimitettava jäsen-
kuntien valitsemille edustajille 10 vuorokautta en-
nen 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 edeltä-
vissä kunnallisvaaleissa käytetyn kunnan asukaslu-
vun mukaan yhden jäsenen kutakin alkavaa 4.000 
asukasta kohti, kuitenkin vähintään kaksi. 
Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen vara-
edustaja, joka osallistuu maakuntapäiville varsinai-
sen 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 ko-
kouksen järjestelyistä ja siitä aiheutuneista kustan-
nuksista. 
 

7 § Maakuntapäivien järjestäytyminen 
Maakuntavaltuuston puheenjohtaja avaa kokouk-
sen, minkä jälkeen maakuntapäivät valitsevat maa-
kuntapäivien puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. 
Maakuntapäivät kutsuvat tarvittavat sihteerit ja va-
litsevat kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä tarvitta-
van määrän ääntenlaskijoita. 
Maakuntapäivät noudattavat soveltuvin osin Etelä-
Pohjanmaan liiton hallintosäännön mukaisia kokous-
käytäntöjä. 
 
 
 
 

7 §  Edustus maakuntapäivillä 
 

Etelä-Pohjanmaan liiton jäsenkunnat valitse-
vat edustajat maakuntapäiville maakuntapäi-
viä edeltävissä kunnallisvaaleissa käytetyn 
kunnan asukasluvun mukaan yhden jäsenen 
kutakin alkavaa 4.000 asukasta kohti, kuiten-
kin 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. 

 
8 §  Maakuntapäivät 
 

Maakuntapäivät pidetään joka neljäs vuosi 
kunnallisvaalien jälkeisenä vuonna vuoden al-
kupuoliskolla. Maakuntahallitus määrää ko-
kousajan ja paikan. 
 
Kutsu maakuntapäiville on toimitettava kirjal-
lisesti jäsenkunnille vähintään kolme kuu-
kautta ennen kokousta. 
 
Jäsenkuntien on kirjallisesti ilmoitettava valit-
semiensa kokousedustajien nimet maakunta-
hallitukselle viimeistään kuukautta ennen 
maakuntapäiviä. 
 
Maakuntapäivien esityslista on lähetettävä jä-
senkunnille viimeistään kuukautta ennen 
maakuntapäiviä toimitettavaksi edelleen jä-
senkuntien valitsemille edustajille. 
 
Mahdollisia ylimääräisiä maakuntapäiviä kos-
kevan kokouskutsun osalta sovelletaan edellä 
mainittuja varsinaisia maakuntapäiviä koske-
via määräyksiä. 

 
9 §  Maakuntapäivien järjestäytyminen 
 

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja avaa ko-
kouksen, minkä jälkeen maakuntapäivät valit-
sevat maakuntapäivien puheenjohtajan ja va-
rapuheenjohtajat. Maakuntapäivät kutsuvat 
tarvittavat sihteerit ja valitsevat kaksi pöytä-
kirjan tarkastajaa sekä tarvittavan määrän 
ääntenlaskijoita. 
 
Maakuntapäivät hyväksyvät työjärjestyksen, 
jolla annetaan kokousmenettelyä koskevia 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maakuntavaltuusto 
8 § Nimi, jäsenten valinta ja toimikausi 

Kuntayhtymällä on yhtymävaltuusto, josta käytetään 
nimitystä Etelä-Pohjanmaan maakuntavaltuusto.  
Maakuntavaltuustoon valitaan yksi jäsen kutakin al-
kavaa 4.000 asukasta kohti laskettuna kunnallisvaa-
leja edeltävän vuoden vaihteen tietojen mukaan. 
 
Maakuntavaltuustossa edustettuina olevien ryhmien 
ääniosuuksien tulee vastata jäsenkuntien valtuus-
toissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaa-
leissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaali-
laissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. 
  
Mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen me-
nettää vaalikelpoisuutensa tai kuolee kesken toimi-
kauden, valitsee ao. kunta uuden jäsenen tai varajä-
senen valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.  
 
Mikäli valtuustokauden aikana kuntayhtymään hy-
väksytään uusia jäsenkuntia, ao. kunnat valitsevat 
maakuntavaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi 
edustajansa valtuustoon tämän perussopimuksen 
määräyksiä soveltaen. 
 
Maakuntavaltuuston toimikausi on kunnallisvaali-
kautta vastaava. 
 

9 § Valtuuston kokoukset 
Maakuntavaltuusto kokoontuu vähintään kaksi ker-
taa vuodessa, kevätkokoukseen maalis-heinäkuussa 
ja syyskokoukseen syys-joulukuussa hallituksen 
määräämänä aikana ja paikassa. 
Ylimääräinen maakuntavaltuuston kokous pidetään, 
kun maakuntavaltuusto niin päättää tai maakunta-
hallitus pitää sitä tarpeellisena taikka, kun vähintään 
neljäsosa (1/4) maakuntavaltuuston jäsenistä on il-
moittamansa asian käsittelemistä varten kirjallisesti 
sitä maakuntahallitukselta pyytänyt. 
 

10 § Jäsenten äänivalta 
Kullakin maakuntavaltuuston jäsenellä on yksi ääni. 
 

kuntayhtymän sääntöjä täydentäviä määräyk-
siä. 

 
10 §  Maakuntapäivien tehtävät 
 
 Maakuntapäivien tehtävänä on 
 

• valita jäsenkuntia edustavat maa-
kuntavaltuuston jäsenet ja kulle-
kin henkilökohtainen varajäsen, 
sekä  

 
• käsitellä maakuntavaltuuston 

maakuntapäiville esittämät asiat. 
 
11 §  Maakuntavaltuusto 
 

Maakuntavaltuustoon valitaan yksi jäsen ku-
takin alkavaa 4.000 asukasta kohti laskettuna 
kunnallisvaaleja edeltävän vuoden vaihteen 
tietojen mukaan. 
 
Maakuntavaltuustossa edustettuina olevien 
ryhmien ääniosuuksien tulee vastata jäsen-
kuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri 
ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääni-
osuutta maakunnan alueella vaalilaissa sääde-
tyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. 
(KuntaL 86 a §) 
 
Mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajä-
sen menettää vaalikelpoisuutensa tai kuolee 
kesken toimikauden, valitsee ao. kunta uuden 
jäsenen tai varajäsenen valtuuston jäljellä ole-
vaksi toimikaudeksi.  
 
Mikäli valtuustokauden aikana kuntayhty-
mään hyväksytään uusia jäsenkuntia, ao. kun-
nat valitsevat maakuntavaltuuston jäljellä ole-
vaksi toimikaudeksi edustajansa valtuustoon 
siten, kuin edellä 1-3 momenteissa on mää-
rätty. 
 
Ne kunnat, jotka osallistuvat kuntayhtymän 
toimintaan vain vapaaehtoisten tehtävien 
osalta, valitsevat itse edustajansa valtuustoon 
siten kuin edellä 1-3 momenteissa on mää-
rätty. 
 
Maakuntavaltuuston jäsen, jonka kotikunta 
on jäsenenä vain vapaaehtoisten tehtävien 
osalta, voi osallistua vain näitä asioita koske-
vaan päätöksentekoon. 
 
Kullakin maakuntavaltuuston jäsenellä on yksi 
ääni. 
 



11 § Valtuuston päätösvaltaisuus 
Maakuntavaltuusto on päätösvaltainen, kun pu-
heenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 
kaksi kolmasosaa muista jäsenistä on saapuvilla. 
 

12 § Valtuuston tehtävät 
1 valitsee maakuntavaltuuston toimikaudeksi 

puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohta-
jan.  

2 valitsee maakuntahallituksen jäsenet ja kulle-
kin henkilökohtainen varajäsen sekä nimetä 
valituista jäsenistä yhden puheenjohtajaksi, 
yhden I varapuheenjohtajaksi ja yhden II vara-
puheenjohtajaksi. 

3 valitsee tarkastuslautakunnan jäsenet ja kulle-
kin henkilökohtainen varajäsen sekä nimetä 
valituista jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja 
yhden varapuheenjohtajaksi. 

4 valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista 
varten JHTT – tilintarkastusyhteisön.  

5 valitsee kuntayhtymän johtajan ja päättää uu-
sien virkojen perustamisesta. 

6 hyväksyy kuntayhtymän hallinnon järjestä-
miseksi tarpeelliset johtosäännöt. 

7 perustaa tarpeelliseksi katsomiaan toimielimiä. 
8 hyväksyy kuntayhtymän talousarvion ja -suun-

nitelman. 
9 päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vas-

tuuvapauden myöntämisestä ja toimenpi-
teistä, joihin tarkastuskertomus antaa aihetta. 

10 käsittelee muut maakuntavaltuuston päätettä-
vät asia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maakuntavaltuuston toimikausi on kunnan-
valtuustojen toimikautta vastaava. 
 

12 §  Maakuntavaltuuston kokoukset 
 
Maakuntavaltuusto on päätösvaltainen, kun 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähin-
tään kaksi kolmasosaa muista jäsenistä on 
saapuvilla. 
 
Maakuntavaltuusto kokoontuu vähintään 
kaksi kertaa vuodessa, kevätkokoukseen maa-
lis-heinäkuussa ja syyskokoukseen syys-joulu-
kuussa hallituksen määräämänä aikana ja pai-
kassa. 
 
Ylimääräinen maakuntavaltuuston kokous pi-
detään, kun maakuntavaltuusto niin päättää 
tai maakuntahallitus pitää sitä tarpeellisena 
taikka, kun vähintään neljäsosa (1/4) maakun-
tavaltuuston jäsenistä on ilmoittamansa asian 
käsittelemistä varten kirjallisesti sitä maakun-
tahallitukselta pyytänyt. 

 
13 §  Maakuntavaltuuston tehtävät 
 

Maakuntavaltuuston tehtävänä on käyttää 
kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa muissa kuin 
8 §:ssä mainituissa asioissa. Maakuntaval-
tuuston tehtävänä on sen lisäksi, mitä tässä 
perussopimuksessa ja kuntayhtymän sään-
nöissä muualla määrätään: 

 
11 valita maakuntavaltuuston toimikaudeksi 

puheenjohtajan sekä I ja II varapuheen-
johtajan. Maakuntavaltuuston puheen-
johtajan ja varapuheenjohtajan vaali toi-
mitetaan siten kuin kuntalaissa (365/95) 
säädetään.  

 
12 valita maakuntahallituksen jäsenet ja kul-

lekin henkilökohtainen varajäsen sekä ni-
metä valituista jäsenistä yhden puheen-
johtajaksi, yhden I varapuheenjohtajaksi 
ja yhden II varapuheenjohtajaksi 

 
13 valita kulttuurilautakunnan jäsenet ja kul-

lekin henkilökohtainen varajäsen sekä ni-
metä valituista jäsenistä yhden puheen-
johtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi 

 
14 päättää maakuntavaltuuston jäsenten 

palkkioista ja muista korvauksista 
 

15 päättää kuntayhtymän muiden luotta-
mushenkilöiden palkkioista ja korvauk-
sista 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maakuntahallitus 
13 § Nimi  

Kuntayhtymällä on yhtymähallitus, josta käytetään 
nimitystä Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus. 

 

16 valita toimikauttaan vastaavien vuosien 
hallinnon ja talouden tarkastuksen järjes-
tämiseksi valtuutetuista tarkastuslauta-
kunnan jäsenet ja kullekin henkilökohtai-
nen varajäsen sekä nimetä valituista jäse-
nistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden va-
rapuheenjohtajaksi 

 
17 valita tarkastuslautakunnan esityksen pe-

rusteella yhden tai useamman tilintarkas-
tajan, jonka tulee olla JHTT - tilintarkastaja 
tai JHTT - yhteisö  

 
18 päättää virkojen perustamisesta ja maa-

kuntajohtajan virkaan ottamisesta 
 

19 hyväksyä kuntayhtymän hallinnon järjes-
tämiseksi tarpeelliset johtosäännöt 

 
20 perustaa tarpeelliseksi katsomiaan toi-

mielimiä 
 

21 hyväksyä jokaista varainhoitovuotta var-
ten kuntayhtymän talousarvio ja sen hy-
väksymisen yhteydessä kolmea tai useam-
paa vuotta koskeva taloussuunnitelma 

 
22 päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja 

vastuuvapauden myöntämisestä ja toi-
menpiteistä, joihin tarkastuskertomus an-
taa aihetta 

 
23 hyväksyä maakuntasuunnitelman, maa-

kuntakaavan, maakuntaohjelman ja muut 
merkittävät kehittämisohjelmat 

 
24 tehdä esityksensä maakuntapäiville siellä 

käsiteltävistä asioista 
 

25 käsitellä ne periaatteellisesti tärkeät kun-
tayhtymän toimintaa koskevat asiat, jotka 
maakuntapäivät muutoin on antanut 
maakuntavaltuuston tehtäväksi 

 
26 valvoa kuntayhtymän maakuntahallituk-

sen toimintaa. 
 

Muut tehtävät kuuluvat maakuntahallituk-
selle, ellei päätösvaltaa ole tällä perussopi-
muksella tai muilla säännöillä annettu muulle 
toimielimelle tai viranhaltijalle. 

 
14 §  Maakuntahallitus 
 

Maakuntahallitukseen valitaan maakuntaval-
tuuston toimikaudeksi 13 jäsentä ja jokaiselle 
henkilökohtainen varajäsen. 



14 § Jäsenten valinta 
Maakuntahallitukseen valitaan maakuntavaltuuston 
toimikaudeksi 13 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtai-
nen varajäsen. 
Maakuntahallituksen kokoonpano on sovitettava 
sellaiseksi, että se vastaa kuntayhtymän jäsenkun-
tien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien 
kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhty-
män alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteelli-
suusperiaatteen mukaisesti.  
 

15 § Toimikausi 
Maakuntahallituksen jäsenten toimikausi on kunnal-
lisvaalikautta vastaava. 
 

16 § Jäsenten äänivalta 
Kullakin maakuntahallituksen jäsenellä on päätöksiä 
tehtäessä yksi ääni. 
 

17 § Hallituksen tehtävät 
Maakuntahallitus vastaa sille kuuluvista lakisäätei-
sistä tehtävistä, joista on tarkemmat määräykset 
hallintosäännössä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muut toimielimet 
 
18 § Muiden toimielinten asettaminen 
 

Maakuntavaltuusto tai hallitus voi tarvittaessa aset-
taa muita kuntalain mukaisia toimielimiä.  

 
Kuntayhtymän edustaminen ja kuntayhtymän nimen kir-
joittaminen 
 
19 § Nimenkirjoitusoikeus ja kuntayhtymän edus-

taminen 
 

Maakuntahallitus valvoo kuntayhtymän etua ja 
edustaa kuntayhtymää. Kuntayhtymän nimenkirjoit-
tamisesta määrätään hallintosäännössä. 

 

 
Maakuntahallituksen valintaan voivat osallis-
tua vain lakisääteisiin tehtäviin osallistuvista 
kunnista valitut maakuntavaltuutetut. 
 
Maakuntahallituksen kokoonpano on sovitet-
tava sellaiseksi, että se vastaa kuntayhtymän 
jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina ole-
vien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ää-
niosuutta kuntayhtymän alueella kunnallis-
vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti. Jäseniä valittaessa on lisäksi otet-
tava huomioon alueelliset näkökohdat ja eri-
kokoisten kuntien edustavuus. 
 
Edellä olevan lisäksi hallitukseen voidaan val-
tuuston päätöksellä valita yhteensä enintään 
kaksi lisäjäsentä ja heille henkilökohtaiset va-
rajäsenet niistä kunnista, jotka osallistuvat 
vain vapaaehtoisiin tehtäviin. Näiden lisä-
jäsenten osalta ei noudateta periaatetta, joka 
on todettu tämän pykälän 3 momentissa. Lisä-
jäsenten vaaliin osallistuvat vain niiden kun-
tien valtuutetut, jotka osallistuvat ainoastaan 
vapaaehtoisiin tehtäviin. 
 
Maakuntahallituksen jäsen, jonka kotikunta 
on jäsenenä vain vapaaehtoisissa tehtävissä, 
voi osallistua vain näitä asioita koskevaan pää-
töksentekoon. 
Kullakin maakuntahallituksen jäsenellä on 
päätöksiä tehtäessä yksi ääni. 
 
Maakuntahallituksen tehtävien osalta nouda-
tetaan soveltuvin osin, mitä kuntalain 
(365/95) 23 §:ssä on säädetty kunnanhallituk-
sen tehtävistä. 
 

15 §  Kulttuurilautakunta 
 

Kulttuuritehtävien hoitamista varten kuntayh-
tymässä on enintään 13 -jäseninen kulttuuri-
lautakunta. Lautakunnan nimeää maakunta-
valtuusto toimikauttaan vastaavaksi ajaksi.  

 

Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunnan 
päätöksenteko- ja kokousmenettelystä mää-
rätään Etelä-Pohjanmaan liiton hallintosään-
nössä. 

 

16 §  Etelä-Pohjanmaan liiton toimisto 
 

Etelä-Pohjanmaan liitossa on maakuntajoh-
taja, josta on soveltuvin osin voimassa mitä 
kunnanjohtajasta säädetään KuntaL 24 §:ssä, 
pois lukien 2 momentti. 



3. LUKU 

Kuntayhtymän talous sekä hallinnon ja talou-
den tarkastaminen 
 
20 § Peruspääoma 

Peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pääomasijoi-
tuksista. 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 perus-
pääoman jäsenkuntaosuuksien suhteessa. 
Kuntayhtymässä pidetään rekisteriä peruspääoman 
jäsenkuntaosuuksista. 
 

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

23 § Talousarvio ja -suunnitelma 
Talousarviota ja taloussuunnitelmaa valmisteltaessa 
jäsenkunnille varataan tilaisuus esitysten tekemi-
seen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. 
Seuraavan vuoden talousarvioehdotus on toimitet-
tava jäsenkunnille 15.10. mennessä ja hyväksytty ta-
lousarvio ja taloussuunnitelma 31.12. mennessä. 
 

24 § Talouden ja toiminnan seuranta 
Kuntayhtymällä on velvollisuus seurata ja arvioida 
omaa toimintaansa ja talouden kehitystä. Kuntayh-
tymän tulee pitää jäsenkunnat tietoisina yhtymän 
talouden ja toiminnan tilanteesta. 
 

25 § Alijäämän kattaminen 
Kuntayhtymän taseeseen kertynyt alijäämä tulee 
kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvis-
tamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kuntayhty-
män tulee taloussuunnitelmassa päättää 

 
 
 

 
III 
TALOUS SEKÄ HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS 
 
17 §  Peruspääoma 
 

Peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pää-
omasijoituksista. Peruspääomaa voidaan 
muuttaa siirrolla oman pääoman muiden 
erien välillä. Peruspääoma jakautuu jäsenkun-
taosuuksiin. 
 
Peruspääoman korottamisesta ja alentami-
sesta päättää maakuntavaltuusto.
  
 
Uuden jäsenkuntaosuuden tai jäsenkunta-
osuuden lisäyksen edellyttämän pääomasijoi-
tuksen määrästä ja suoritusajankohdasta 
päättää maakuntavaltuusto. 

  
18 §  Jäsenkuntien osuudet ja vastuu 
 

Jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin 
sekä vastuu veloista ja velvoitteista määräyty-
vät peruspääoman jäsenkuntaosuuksien suh-
teessa. 
 
Etelä-Pohjanmaan liitossa pidetään rekisteriä 
jäsenkuntaosuuksista. 

 
19 §  Talousarvio ja -suunnitelma 
 

Taloussuunnitelmaa vahvistettaessa jäsen-
kunnille on varattava tilaisuus esityksen teke-
miseen Etelä-Pohjanmaan liiton toiminnan ke-
hittämiseksi. 
 
Talousarvio ja -suunnitelma tulee käyttötalou-
den osalta eritellä tehtävittäin ja investointien 
osalta hankkeittain. Seuraavan kalenterivuo-
den alustava talousarvio ja -suunnitelma on 
toimitettava jäsenkunnille 30.9. mennessä ja 
hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma 10.12. 
mennessä. 
 
Tilikauden aikana hyväksyttävien talousar-
viomuutosten on perustuttava määrärahojen, 
tuloerien sekä tavoitteiden osalta toiminnan 
tai palvelujen käytön taikka talouden yleisten 
perusteiden tilikauden aikana jo tapahtunei-
siin tai arvioitaviin muutoksiin. 

 
20 §  Suunnitelmapoistot 
 



yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainit-
tuna ajanjaksona katetaan.  
 

26 § Suunnitelmapoistot 
Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet hyväk-
syy maakuntavaltuusto. 

 

27 § Investointien pääomarahoitus 
Kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta inves-
tointimenoon valtionosuutena, jäsenkunnan rahoi-
tusosuutena tai oman pääoman ehtoisena sijoituk-
sena tai lainana jäsenkunnalta tai rahoituslaitok-
selta. 
Jäsenkunnan rahoitusosuuden, oman pääoman eh-
toisen sijoituksen tai jäsenkuntalainan ehdoista 
päättää maakuntavaltuusto hankekohtaisesti. 
Perustamishankkeen arvioitu kustannus jaetaan 
mahdollisen valtionosuuden määräämiseksi jäsen-
kuntien osuuksiksi viimeisen tilinpäätöksen perus-
pääomaosuuksien suhteessa, ellei muusta jakope-
rusteesta ole erikseen sovittu. 
 

28 § Rahastojen perustaminen 
Rahastojen perustamisesta päättää valtuusto. 
 

29 § Viivästyskorko 
Maksun viivästyessä kuntayhtymä perii korkolain 
mukaisen viivästyskoron. 
 

30 § Tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja hyväksy-
minen 
Tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen 
jäsenet ja esittelijä. 
Hyväksyessään tilinpäätöksen maakuntavaltuusto 
päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja 
tarvittavista toimenpiteistä talouden tasapainotta-
miseksi. 
 

31 § Hallinnon ja talouden tarkastaminen 
Hallinnon ja talouden tarkastamisesta noudatetaan 
mitä siitä on säädetty kuntalaissa ja määrätty kun-
tayhtymän hallintosäännössä. Tarkastuslautakun-
taan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3 
jäsentä sekä jokaiselle jäsenelle henkilökohtainen 
varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat 
valtuutettuja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suunnitelman mukaisten poistojen laskenta-
perusteet hyväksyy maakuntavaltuusto. 
 

 
21 §  Jäsenkuntien maksuosuudet 
 

Se määrä, joka talousarvion mukaan muiden 
tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittami-
seen, kootaan varainhoitovuoden maksu-
osuuksina. Jäsenkuntien maksuosuudet mää-
räytyvät edellisenä kalenterivuotena toimite-
tussa kunnallisverotuksessa kertyneiden an-
siotulo- ja yhteisöverojen suhteessa. 
 
Ne kunnat, jotka osallistuvat tämän perusso-
pimuksen mukaisesti vain lakisääteisiin tai va-
paaehtoisiin tehtäviin, ovat velvollisia suorit-
tamaan näistä tehtävistä osuutensa edellä 
mainituin perustein. 
 
Maksuosuus suoritetaan varainhoitovuoden 
aikana maakuntahallituksen määräämissä 
erissä ja määrääminä aikoina. 
 
Kukin Etelä-Pohjanmaan liiton jäsenkunta 
suorittaa maksuosuutena summan, joka on 
viisi (5) prosenttia kuntayhtymän edellisenä 
varainhoitovuonna kuntayhtymän palkkatilas-
ton mukaan jäsenkunnan asukkaille maksa-
mien palkkojen määrästä. Näin muodostunut 
yhteissumma vähennetään kuntayhtymän ko-
konaismenoista, minkä jälkeen määritellään 
kunkin jäsenkunnan vuotuinen maksuosuus 
kuntayhtymälle. 
 
Kuntayhtymän jäseneksi tulevan kunnan on 
suoritettava kuntayhtymälle ja vastaavasti jä-
senkunnan erotessa kuntayhtymän on suori-
tettava eroavalle kunnalle valtuuston mää-
räämä kohtuullinen korvaus osuudesta kun-
tayhtymän varoihin. 

 
22 §  Investointien pääomarahoitus 
 

Kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta 
investointimenoihin valtionosuutena, jäsen-
kunnan oman pääoman ehtoisena sijoituk-
sena taikka lainana jäsenkunnalta tai rahoitus-
laitokselta. 
 
Perustamishankkeiden arvioidut kustannuk-
set jaetaan valtionosuuden määräämiseksi jä-
senkuntien osuuksiksi viimeisen tilinpäätök-
sen peruspääoman jaon suhteessa. Jäsenkun-
nan osuus valtionosuudesta on näin lasketun 
kunnan perustamishankkeen kustannusosuu-
den ja kunnan valtionosuusprosentin mukai-
nen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. LUKU 

Muut määräykset 
 
32 § Uuden jäsenkunnan ottaminen ja jäsenkun-

nan eroaminen 
Kunta, joka valtioneuvoston tai muun toimivaltaisen 
toimielimen päätöksellä määrätään kuulumaan 
Etelä-Pohjanmaan maakuntaan, tulee kuntayhtymän 
jäseneksi päätöksessä mainitusta ajankohdasta lu-
kien. 
Milloin jäsenkunta valtioneuvoston tai muun toimi-
valtaisen toimielimen päätöksellä määrätään kuulu-
maan toiseen maakuntaan, se lakkaa olemasta kun-
tayhtymän jäsen päätöksessä mainitusta ajankoh-
dasta lukien. 
 

33 § Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys 
Kuntayhtymä voidaan purkaa vain, mikäli sen laki-
sääteiset tehtävät säädetään muun viranomaisen 
hoidettavaksi. 
Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien 
valtuustot. Kuntayhtymän purkautuessa hallituksen 
on huolehdittava loppuselvityksestä, elleivät jäsen-
kunnat sovi muusta järjestelystä.  

 
Valtionosuuden ja -avustuksen määrällä koro-
tetaan peruspääomaa ja kunkin kunnan 
osuutta peruspääomasta. Mikäli peruspää-
oma on saavuttanut kuntayhtymälle sovitun 
peruspääomatason, suoritetaan investointien 
valtionosuus jäsenkunnille. 
 
Varautuminen kuntayhtymän tulevien inves-
tointien rahoitukseen on jäsenkuntien vas-
tuulla. 

 
 
23 §  Rahastojen perustaminen 
 
 Rahastojen perustamisesta ja niiden sään-

nöistä päättää valtuusto. 
 
24 §  Viivästyskorko 
 

Maksun viivästyessä kuntayhtymä perii korko-
lain 4 §:n 1 momentin mukaisen viivästysko-
ron. 

 
25 §   Tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja hyväksy-

minen 
 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahalli-
tuksen jäsenet ja esittelijä. 
 
Hyväksyessään tilinpäätöksen maakuntaval-
tuusto päättää samalla tilikauden tuloksen kä-
sittelystä ja tarvittavista talouden tasapainot-
tamista koskevista toimenpiteistä. 
 

26 §   Kuntayhtymästä eroavan ja toimintaa jatka-
vien kuntien asema 

 
Mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä, sille 
suoritetaan valtuuston päätöksellä kunnan 
osuus peruspääomasta tai osa siitä. Mikäli 
muut kunnat eivät lunasta eroavan jäsenkun-
nan pääomaosuutta, alennetaan peruspää-
omaa. Korvaus peruspääomaosuudesta suori-
tetaan tasasuuruisina erinä 3 vuoden aikana 
eron voimaantulosta. 

 
27 §  Hallinnon ja talouden tarkastaminen 
 

Hallinnon ja talouden tarkastamisesta nouda-
tetaan mitä siitä on säädetty kuntalaissa 
(365/96) ja määrätty kuntayhtymän tarkastus-
säännössä. Tarkastuslautakuntaan valitaan 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3 jä-
sentä sekä jokaiselle jäsenelle henkilökohtai-
nen varajäsen. 
 

 



Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen 
kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä si-
toumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille jä-
senkuntaosuuksien suhteessa. Jos kustannusten ja 
velkojen suorittamisen sekä sitoumusten täyttämi-
seen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkun-
nat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen jäsen-
kuntaosuuksien suhteessa. 
 

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

 
 
 

  
 

 
  

 

28 §  Jäsenkunnan eroaminen 
 

Jäsenkunnan, joka päättää erota kuntayhty-
män vapaaehtoisista osatehtävistä, on ilmoi-
tettava siitä kuntayhtymälle. Jäsenyys päättyy 
ilmoitusta seuraavan kalenterivuoden lo-
pussa. 
 
Milloin kunta valtioneuvoston päätöksellä siir-
retään kuntayhtymän alueelta toiseen aluee-
seen (nk. lakisääteiset tehtävät), eroaa kunta 
ao. tehtävien osalta ilman eri hakemusta pää-
töksessä mainitusta ajankohdasta lukien. 

  
29 §  Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys 
 

Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsen-
kuntien valtuustot. Kuntayhtymän purkautu-
essa hallituksen on huolehdittava loppuselvi-
tyksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta jär-
jestelystä.  
 
Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppusel-
vityksen kustannusten ja velkojen suorittami-
seen 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 edellä mai-
nittujen osuuksien suhteessa. 

 
30 §  Voimaantulo 
 

Tämä perussopimus muutoksineen tulee voi-
maan 1.1.2021 
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