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227.9.2021 227.9.2021

KUNTAYHTYMÄ 
/ Kuntien yhteistoiminnan muoto, jota koskevat säännökset kuntalaissa

/ Kuntayhtymä on jäsenkuntien valtuustojen hyväksymällä perussopimuksella perustettu 

jäsenkunnistaan erillinen julkisoikeudellinen oikeushenkilö, joka hoitaa jäsenkuntiensa 

puolesta perussopimuksessa määriteltyjä tehtäviä

/ Etelä-Karjalan liitto –kuntayhtymä on alueensa lakisääteinen kuntayhtymä, jossa jokaisen 

kunnan on oltava jäsenenä (ns. pakkokuntayhtymä)



327.9.2021 327.9.2021

KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS
/ Perussopimuksessa on sovittava ainakin:

/ 1) kuntayhtymän nimestä, kotipaikasta ja jäsenkunnista;

/ 2) kuntayhtymän tehtävistä sekä tarvittaessa 8 §:ssä tarkoitetun järjestämisvastuun siirtymisestä;

/ 3) yhtymäkokousedustajien tai yhtymävaltuuston taikka muun ylintä päätösvaltaa käyttävän toimielimen jäsenten lukumäärästä ja
äänivallan perusteista;

/ 4) kuntayhtymän muista toimielimistä sekä niiden tehtävistä, päätösvallasta ja koollekutsumisesta;

/ 5) siitä, mikä kuntayhtymän toimielin valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta 
sopimukset; (21.5.2021/419)

/ 6) jäsenkuntien osuudesta kuntayhtymän peruspääomaan ja varoihin sekä vastuusta sen veloista sekä muista kuntayhtymän taloutta 
koskevista asioista; (21.5.2021/419)

/ 7) kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuksesta;

/ 8) kuntayhtymästä eroavan jäsenkunnan ja toimintaa jatkavien jäsenkuntien asemasta;

/ 9) kuntayhtymän purkamisesta ja loppuselvityksen suorittamisesta;

/ 10) menettelystä, jolla kuntayhtymän alijäämä katetaan tilanteessa, jossa jäsenkunnat eivät ole hyväksyneet 119 §:n 2 momentissa 
tarkoitettua sopimusta kuntayhtymän talouden tasapainottamisesta;

/ 11) talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä ja raportoinnista jäsenkunnille.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410#a21.5.2021-419
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410#a21.5.2021-419


427.9.2021 427.9.2021

ETELÄ-KARJALAN LIITON PERUSSOPIMUS

/ Etelä-Karjalan liiton perussopimus on tullut voimaan 1.1.2016  (https://liitto.ekarjala.fi/wp-
content/uploads/sites/2/2010-2017/Perussopimus-1-1-2016.pdf)

/ Kustakin jäsenkunnasta valitaan maakuntavaltuustoon yksi jäsen jokaista alkavaa 5 000 asukasta 
kohti ja jokaisesta jäsenkunnasta on oltava vähintään yksi edustaja maakuntavaltuustossa

/ Maakuntavaltuuston jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten tulee olla jäsenkuntien 
valtuutettuja

/ Jokaisella maakuntavaltuuston jäsenellä on yksi ääni

/ Perussopimuksessa määritelty muut toimielimet eli maakuntahallitus ja tarkastuslautakunta

/ Jäsenkuntien maksuosuudet kuntayhtymän menoihin määräytyvät edellisenä kalenterivuonna 
toimitetussa kunnallisverotuksessa kertyneiden verotulojen suhteessa

https://liitto.ekarjala.fi/wp-content/uploads/sites/2/2010-2017/Perussopimus-1-1-2016.pdf


527.9.2021 527.9.2021

PERUSSOPIMUS
/ Perussopimuksessa Etelä-Karjalan liiton tehtävät määritelty hyvin pitkälle laissa säädettyjen 

tehtävien mukaisiksi (alueiden kehittäminen ja maakuntakaavoitus)

/ Näiden lisäksi tärkeä tehtäväkokonaisuus on maakunnan edunvalvonta

/ Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja 
niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta



627.9.2021 627.9.2021

PERUSSOPIMUS
/ Perussopimuksessa jonkin verran päivittämistä vaativia sääntöjä

/ Lakiperusta muuttunut tai muuttumassa

/ Uusi laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan 

toimeenpanosta ja uusi laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja 

rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta tullut voimaan 1.9.2021

/ Kuntalakiin toukokuussa 2021 tehdyt muutokset sisällytettävä perussopimuksiin 

vuoden 2023 loppuun mennessä

/ Kuntalakiviittaukset ja muut vanhentuneet lakiviittaukset korjattava ja  tarkistettava 

perussopimuksen sisältö vähintään kuntalain mukaiseksi



727.9.2021 727.9.2021

LAKI ALUEIDEN KEHITTÄMISESTÄ JA EUROOPAN UNIONIN ALUE-JA RAKENNEPOLITIIKAN 
TOIMEENPANOSTA

Maakunnan liitto vastaa aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta ja siinä tehtävässä:

1) valmistelee ja toimeenpanee maakunnan pitkän aikavälin strategian;

2) edistää alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja alueen älykästä erikoistumista;

3) hoitaa sille rahoituslaissa säädetyt tehtävät;

4) edistää saavutettavuutta sekä vastaa maakunnan liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteistyön 

johtamisesta ja suunnitelman yhteensovittamisesta maakunnan muiden suunnitelmien ja 

valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman kanssa muualla kuin Helsingin seudulla;

5) edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista ja 

laadukkaan elinympäristön tilaa koskevan suunnittelun yhteistyötä sekä vastaa suunnittelun 

yhteensovittamisesta maakunnan muun suunnittelun kanssa;

6) edistää kuntien välistä, kuntien ja maakunnan välistä sekä maakuntien välistä yhteistyötä sekä 

maakunnan kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä;



827.9.2021 827.9.2021

7) seurata ja ennakoida aluekehitystä sekä toimintaympäristön ja osaamistarpeiden muutoksia;

8) edistää kulttuuria osana maakunnallista strategiatyötä, saamelaisten kotiseutualueella heidän 

oikeuttaan omaan kieleensä ja kulttuuriinsa sekä maakunnallista identiteettiä ja asukkaiden 

osallistumista maakunnan kehittämiseen;

9) edistää julkisen hallinnon yhteispalveluista annetussa laissa (223/2007) tarkoitettua yhteispalvelua 

alueellaan;

10) hoitaa muut sille erikseen säädetyt ja jäsenkuntien sille osoittamat tehtävät



927.9.2021 927.9.2021

HALLINTOSÄÄNTÖ
/ Kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline

/ Hallintosääntö on pakollinen kaikissa kunnissa ja kuntayhtymissä

/ Sisältövaatimukset määritelty kuntalain 90 §:ssä:

/ 28 kohtaa hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätöksenteko- ja 

hallintomenettelystä, valtuuston toiminnasta



1027.9.2021 1027.9.2021

HALLINTOSÄÄNTÖ
/ Etelä-Karjalan liiton hallintosääntö on päivitetty viime vuonna ja tullut voimaan 1.1.2021

/ Hallintosääntö sisältää säännökset kuntayhtymän 

/ hallinnon ja toiminnan järjestämisestä (I osa)

/ valtuuston toiminnasta (II osa) sekä 

/ päätöksenteko- ja hallintomenettelystä (III osa)



1127.9.2021 1127.9.2021

HALLINTOSÄÄNTÖ

Etelä-Karjalan liiton hallintosäännön

I osa 

/ Johtamisjärjestelmä

/ Henkilöstöorganisaatio ja toimivalta henkilöstöasioissa

/ Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestäminen

/ Taloudenhoidon järjestäminen, ulkoinen ja sisäinen valvonta



1227.9.2021 1227.9.2021

HALLINTOSÄÄNTÖ

II osa 

⁄ valtuuston toimintaa koskevat säännöt

III osa 

/ Muiden toimielinten päätöksenteko- ja kokousmenettely

/ Toimielinten ja viranhaltijoiden toimivaltasäännöt

/ Muita hallintomenettelyä koskevia määräyksiä

/ Luottamushenkilöiden palkkiosääntö



1327.9.2021 1327.9.2021

HALLINTOSÄÄNTÖ
/ Kuntalakiin toukokuussa 2021 tehdyt muutokset sekä uusi alue- ja rakennepolitiikan 

lainsäädäntö vaativat jälleen hallintosäännön päivitystä ainakin seuraavasti

/ Lisättävä sopimushallinnan järjestäminen ja vastuut MÄÄRÄAIKA 31.12.2021

/ Tarkistettava toimivaltakysymykset alue- ja rakennepolitiikan edellyttämissä tehtävissä

Samalla kertaa 

/ Täsmennettävä toimivallanjakoa henkilöstöasioissa ja tarkistettava muut 

toimivaltasäännökset

/ Korjattava vanhentuneita lakiviittauksia, nimikkeitä, termejä ym.



1427.9.2021 1427.9.2021

MUITA HUOMIOON OTETTAVIA

⁄ Etelä-Karjalan liiton päätehtäviä ohjaavan lainsäädännön, kuntalain ja 

perussopimuksen lisäksi toimintaa ohjaa lukuisa määrä muita lakeja 

perustuslaista alkaen – kuten kunnallista toimijaa yleensäkin

⁄ Päätöksenteossa ja hallintomenettelyissä keskeisiä ovat julkisuuslaki ja 

hallintolaki.  Toiminnassa otettava huomioon mm. tiedonhallintalaki, arkistolaki, 

hankintalaki, laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa, laki digitaalisten 

palvelujen tarjoamisesta, tietosuojalaki, yhdenvertaisuuslaki, laki naisten ja 

miesten välisestä tasa-arvosta jne.

⁄ Lisäksi huomattava määrä lakien perusteella laadittuja suunnitelmia ja ohjeita


