
   

ÖSTERBOTTENS FÖRBUND – 

POHJANMAAN LIITTO       

 

 

PERUSSOPIMUS 
 

 

I 

YLEISET MÄÄRÄYKSET 

 

1 § 

Nimi ja kotipaikka 

 

Kuntayhtymän nimi on Pohjanmaan liitto -kuntayhtymä. Nimestä voidaan käyttää myös 

muotoa Pohjanmaan liitto. Kuntayhtymän kotipaikka on Vaasan kaupunki. Kunta-

yhtymän kielet ovat ruotsi ja suomi. Pöytäkirjat kirjoitetaan ruotsiksi ja suomeksi. 

 

2 § 

Jäsenkunnat 

 

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kruunupyy, 

Laihia, Luoto, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Pedersöre, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, 

Vaasa ja Vöyri. 

 

Kunta, joka valtioneuvoston päätöksellä määrätään kuulumaan Pohjanmaan maakuntaan, 

tulee kuntayhtymän jäseneksi päätöksessä mainitusta ajankohdasta lukien. 

 

Milloin jäsenkunta valtioneuvoston päätöksellä määrätään kuulumaan toiseen maa-

kuntaan, se lakkaa olemasta kuntayhtymän jäsenenä päätöksessä mainitusta ajankohdasta 

lukien. 

 

Muiden kuntien kanssa kuntayhtymä voi tehdä sopimuksia vapaaehtoisten tehtävien 

hoidosta täyttä korvausta vastaan. 

 

Jäsenkunnan liitos, lakkaaminen, perustaminen ja muut kuntien aluejaoissa tehtävät 

muutokset tulevat voimaan valtioneuvoston päätöksessä mainitusta ajankohdasta lukien. 

   

3 § 

Tehtävät 

 

Kuntayhtymän tehtävänä on: 

 

1. huolehtia maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetusta maakuntakaavan laadinnasta ja 

muista maakuntakaavoitukseen liittyvistä tehtävistä. 
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2. huolehtia alueiden kehittämisestä annetussa laissa kuntayhtymälle säädetyistä 

tehtävistä. 

 

3. huolehtia muulla lainsäädännöllä määrätyistä tehtävistä ja jäsenkuntien sille antamista 

tehtävistä. 

 

4. huolehtia tarpeellisilta osin kuntayhtymän väestön kulttuuriasioista. 

 

Tehtäviensä toteuttamiseksi kuntayhtymä laatii maakunnalliset kehittämistavoitteet, 

toimintapoliittiset linjat sekä edistää maakunnallisten suunnitelmien, hankkeiden ja 

toimintojen toteuttamista. Kuntayhtymä harjoittaa tarkoitusperiään tukevaa edun-

valvonta-, koulutus-, palvelu-, tiedotus-, tutkimus- ja suunnittelutoimintaa toimien koko 

maakuntaa hyödyntävässä yhteistyössä kuntien, kuntayhtymien, viranomaisten ja 

yhteisöjen kanssa. 

 

Kuntayhtymä voi olla jäsenenä tai osakkaana kuntayhtymän toimialaan liittyvissä 

yhteisöissä ja yhtiöissä. 

 

3 a § 

Maakunnan alueiden kehittämislaissa tarkoitettu yhteistoiminta-alue ja siinä 

hoidettavat tehtävät 

 

Maakunta kuuluu yhteistoiminta-alueeseen, jonka jäsenet ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-

Pohjanmaan ja Pohjanmaan liittojen jäsenkuntia. Muista yhteistoiminta-alueista liitot 

voivat itse sopia laissa alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan 

hallinnoinnista (7/2014) mainituin edellytyksin tai maakuntien yhteisin päätöksin. 

 

Lakisääteisen yhteistoiminnan piiriin kuuluvat sellaisten laissa alueiden kehittämisestä ja 

rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014) tarkoitettujen tehtävien käsittely ja 

niitä koskeva päätöksenteko, jotka ovat alueen pitkäjänteisen kehittämisen kannalta 

merkittäviä ja jotka sisältyvät maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin tai 

muihin alueiden kehittämiseen merkittävästi vaikuttaviin suunnitelmiin ja koskevat koko 

yhteistoiminta-aluetta. 

 

3 b § 

Yhteistoiminta-alueen päätöksenteko ja asian valmistelun järjestäminen 

 

Päätökset yhteistoiminnassa hoidettavista tehtävistä tehdään laissa alueiden 

kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014) mukaisesti liittojen 

yhtäpitävin päätöksin joko maakuntahallituksissa taikka maakuntavaltuustoissa. 

Maakuntahallitus käyttää päätösvaltaa asioissa, joissa liittojen yhteinen päätös on 

luonteeltaan maakuntavaltuuston päätöksen täytäntöönpanoa. Mikäli kyseessä olevasta 

asiasta ei ole maakuntavaltuuston päätöstä taikka maakuntahallituksen päätös merkitsisi 

siitä olennaista poikkeamista, päätösvalta kuuluu maakuntavaltuustolle. 

 



 3 

Yhteistoiminta-alueen liittojen maakuntahallitukset sopivat ja vastaavat siitä, miten 

yhteistyössä käsiteltävät ja päätettävät asiat valmistellaan, sekä miten esittely- ja muut 

virka- ja talousvastuut järjestetään. 

 

 

II 

TOIMIELIMET 

 

4 § 

Kuntayhtymän toimielimet 

 

Kuntayhtymän toimielimet ovat: 

1. Edustajainkokous 

2. Maakuntavaltuusto 

3. Maakuntahallitus 

4. Tarkastuslautakunta 

5. Kulttuurilautakunta 

 

Maakuntavaltuusto voi tarvittaessa asettaa muita kuntalain mukaisia toimielimiä. 

 

5 § 

Edustus edustajainkokouksessa 

 

Jäsenkunnat valitsevat edustajat edustajainkokoukseen seuraavasti: 

 

Kunnan asukasluku Edustajien lukumäärä 

- 5 000 1 

 5 001–10 000 2 

10 001–15 000 3 

15 001–20 000 4 

20 001–30 000 5 

30 001–40 000 6 

40 001–50 000 7 

50 001−60 000 8 

60 001−70 000 9 

70 001−80 000  10 

80 001–90 000 11 

90 001–100 000 12 

100 001 −  13 

 

Kunnan edustajien lukumäärä määräytyy edustajainkokousta edeltävissä 

kunnallisvaaleissa käytetyn kunnan asukasluvun mukaan. 

 

Kullekin edustajalle valitaan henkilökohtainen varaedustaja. 

 

Kullakin edustajalla on edustajainkokouksessa yksi ääni. 
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Kunnanvaltuustot valitsevat kunnan edustajat edustajainkokoukseen.  

 

6 § 

Edustajainkokous 

 

Edustajainkokous pidetään joka neljäs vuosi kunnallisvaalien jälkeen alkusyksystä. 

Maakuntahallitus määrää kokouspaikan ja –ajan. 

 

Kutsu edustajainkokoukseen on toimitettava kirjallisesti jäsenkunnille vähintään kaksi 

kuukautta ennen kokousajankohtaa. 

 

Jäsenkuntien on kirjallisesti ilmoitettava valitsemiensa kokousedustajien nimet 

maakuntahallitukselle viimeistään kuukautta ennen edustajainkokousta. 

 

Edustajainkokouksen esityslista on lähetettävä kokousedustajille viimeistään seitsemän 

päivää ennen edustajainkokousta. 

 

7 § 

Edustajainkokouksen järjestäytyminen 

 

Maakuntahallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen, minkä jälkeen edustajainkokous 

valitsee kokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäksi edustajainkokous 

valitsee sihteerin, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarpeellisen määrän ääntenlaskijoita. 

 

8 § 

Edustajainkokouksessa päätettävät asiat 

 

Edustajainkokouksen on valittava 2 §:ssä mainittuja kuntia edustavat maakuntavaltuuston 

jäsenet ja kullekin henkilökohtainen varajäsen. 

 

8a §  

Edustajainkokouksen kustannukset 

 

Jäsenkunta vastaa edustajainkokoukseen valitsemansa edustajan palkkioista ja 

luottamustehtävän hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista. 

 

Pohjanmaan liitto vastaa edustajainkokouksen järjestämisestä aiheutuneista muista 

kustannuksista. 
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9 § 

Maakuntavaltuusto 

 

Maakuntavaltuustoon valitaan jäseniä seuraavasti: 

 

Kunnan asukasluku Jäsenten lukumäärä 

- 5 000 1 

 5 001–10 000 2 

10 001–15 000 3 

15 001–20 000 4 

20 001–30 000 5 

30 001–40 000 6 

40 001–50 000 7 

50 001−60 000 8 

60 001−70 000 9 

70 001−80 000  10 

80 001–90 000 11 

90 001–100 000 12 

100 001 −  13 

 

Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.  

 

Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja. 

 

Maakuntavaltuustossa edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee valittaessa 

vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa 

saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen 

mukaisesti. 

 

Kullakin maakuntavaltuuston jäsenellä on yksi ääni. Mikäli jäsen on estynyt tai poissa, 

siirtyy hänen äänivaltansa henkilökohtaiselle varajäsenelle. 

 

Mikäli valtuustokauden aikana liitolle hyväksytään jäseniksi uusia kuntia, ao. kunnat 

valitsevat jäljellä olevaksi maakuntavaltuuston toimikaudeksi omat edustajansa 

maakuntavaltuustoon siten kuin 1 momentissa on määrätty. 

 

Maakuntavaltuuston toimikausi on kunnanvaltuustojen toimikautta vastaava. 

 

Mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa kesken 

toimikauden tai muusta syystä eroaa maakuntavaltuuston jäsenyydestä kesken 

toimikauden päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai 

varajäsenen valitsemisesta maakuntavaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.  
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10 § 

Maakuntavaltuuston kokoukset 

 

Maakuntavaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa maakunta-

valtuuston jäsenistä on saapuvilla. 

 

Maakuntavaltuusto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kevätkokous pidetään 

15. kesäkuuta ja syyskokous 15. marraskuuta mennessä maakuntavaltuuston puheen-

johtajan määräämänä aikana ja paikassa. 

 

Ylimääräinen maakuntavaltuuston kokous pidetään, kun maakuntavaltuusto niin päättää 

tai maakuntahallitus pitää sitä tarpeellisena taikka kun vähintään viidesosa (1/5) 

maakuntavaltuuston jäsenistä on ilmoittamansa asian käsittelemistä varten kirjallisesti 

sitä maakuntavaltuuston puheenjohtajalta pyytänyt. 

 

Kutsu esityslistoineen maakuntavaltuuston kokoukseen on toimitettava vähintään viikkoa 

ennen kokousta. 

 

11 § 

Maakuntavaltuuston tehtävät 

 

Maakuntavaltuusto käyttää kuntayhtymän ylintä päätäntävaltaa muissa kuin 8 §:ssä 

mainituissa asioissa. 

 

Maakuntavaltuuston tehtävänä on 

 

1. valita keskuudestaan toimikaudekseen maakuntavaltuuston puheenjohtaja sekä I ja 

II varapuheenjohtaja. 

 

2. hyväksyä jokaista varainhoitovuotta varten kuntayhtymän talousarvio ja sen 

hyväksymisen yhteydessä kolme tai useampaa vuotta koskeva talous- ja 

toimintasuunnitelma (syyskokous). 

 

3. päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä ja 

toimenpiteistä, joihin tilintarkastuskertomus antaa aihetta (kevätkokous). 

 

4. valita maakuntahallituksen jäsenet ja kullekin henkilökohtainen varajäsen sekä nimetä 

valituista jäsenistä yksi puheenjohtajaksi, yksi I varapuheenjohtajaksi ja yksi II 

varapuheenjohtajaksi. 

 

5. valita kulttuurilautakunnan jäsenet ja kullekin henkilökohtainen varajäsen sekä 

nimetä valituista jäsenistä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. 

 

6. valita tarkastuslautakunnan jäsenet ja kullekin henkilökohtainen varajäsen sekä 

nimetä valituista jäsenistä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. 
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7. valita tarkastuslautakunnan esityksen perusteella yksi tai useampi tilintarkastaja; 

tilintarkastaja voi olla henkilö tai yhteisö. 

 

8. hyväksyä maakuntasuunnitelma ja maakuntakaava. 

 

9. hyväksyä maakunnan kehittämisohjelma. 

 

10. hyväksyä kuntayhtymän johtosäännöt. 

 

11. tehdä esityksensä edustajainkokoukselle siellä käsiteltävistä asioista. 

 

12. valvoa maakuntahallituksen toimintaa. 

 

Muut tehtävät kuuluvat maakuntahallitukselle ellei päätösvaltaa ole tällä 

perussopimuksella tai muilla säännöillä annettu muulle toimielimelle tai viranhaltijalle. 

 

12 § 

Maakuntahallitus 

 

Maakuntahallitukseen valitaan 13 jäsentä, joista nimetään puheenjohtaja sekä I ja 

II varapuheenjohtaja. Jokaiselle maakuntahallituksen jäsenelle valitaan henkilökohtainen 

varajäsen. Maakuntahallituksen toimikausi vastaa maakuntavaltuuston toimikautta. 

 

Maakuntahallitus ja sen alaiset toimielimet lukuun ottamatta 13 §:ssä mainittua 

lautakuntaa valitaan noudattaen kuntalain (410/2015) määräyksiä. Jäseniä valittaessa on 

lisäksi otettava huomioon alueelliset näkökohdat ja erikokoisten kuntien edustavuus. 

 

Maakuntahallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen 

jäsenistä. Kullakin maakuntahallituksen jäsenellä on päätöksiä tehtäessä yksi ääni. 

 

Maakuntahallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta 

sopimukset. Kuntayhtymän hallintosäännössä määrätään, kenellä on oikeus kirjoittaa 

kuntayhtymän nimi. 

 

13 § 

Kulttuurilautakunta 

 

Suomenkielisen väestön kulttuuriasioista vastaa lautakunta. Lautakunnan kolmetoista 

jäsentä ja varajäsentä valitaan siten, että he edustavat alueen suomenkielistä väestöä. 

Kulttuurilautakunnan toimikausi vastaa maakuntavaltuuston toimikautta. 
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III 

TALOUS SEKÄ HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS 

 

14 § 

Peruspääoma 

 

Peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pääomasijoituksista. Peruspääomaa voidaan 

korottaa myös siirrolla oman pääoman muusta erästä. Peruspääoma jakaantuu jäsen-

kuntaosuuksiin. 

 

Peruspääoman korottamisesta ja alentamisesta päättää maakuntavaltuusto. 

 

Uuden jäsenkuntaosuuden tai jäsenkuntaosuuden lisäyksen edellyttämän 

pääomasijoituksen määrästä ja suoritusajasta päättää maakuntavaltuusto. 

 

15 § 

Jäsenkuntien osuudet ja vastuu 

 

Jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteista 

määräytyvät peruspääoman jäsenkuntaosuuksien suhteessa. 

  

Kuntayhtymässä pidetään rekisteriä peruspääoman ja sijoituspääomarahaston 

jäsenkuntaosuuksista. 

 

16 § 

Talousarvio ja taloussuunnitelma 

 

Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus esitysten tekemiseen 

kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. 

 

Seuraavan kalenterivuoden talousarvio ja -suunnitelmaehdotus on toimitettava jäsen-

kunnille syyskuun 30. päivään mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma 

marraskuun 15. päivään mennessä. 

 

Muutokset talousarvioon on hyväksyttävä talousarviovuoden aikana. 

 

17 § 

Suunnitelmapoistot 

 

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet hyväksyy maakuntavaltuusto. 
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18 § 

Jäsenkuntien maksuosuudet 

 

Se määrä, joka talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen 

suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden maksuosuuksina. Jäsenkuntien maksuosuudet 

määräytyvät edellisenä kalenterivuotena toimitetussa kunnallisverotuksessa jäsen-

kunnissa määrättyjen kunnallisveron ja yhteisövero-osuuden suhteessa. 

 

Maksuosuudet suoritetaan varainhoitovuoden aikana maakuntahallituksen määräämissä 

erissä ja määrääminä aikoina. 

 

19 § 

Investoinnit ja pitkäaikaisen vieraan pääoman rahoitus 

 

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 valtionosuuden määräämiseksi 

jäsenkuntaosuuksiksi viimeisen tilinpäätöksen peruspääoman jäsenkuntaosuuksien 

suhteessa, ellei muusta jakoperusteesta ole sovittu hankekohtaisesti. 

 

Jäsenkunnalta perittävä maksuosuus investoinnin rahoittamiseen otetun lainan 

lyhennykseen merkitään peruspääoman jäsenkuntaosuuden lisäykseksi. 

 

Jäsenkuntaosuuden lisäyksen merkitsemisestä sijoituspääomarahastoon päättävät 

jäsenkuntien valtuustot yhtäpitävin päätöksin. 

 

20 § 

Rahastojen perustaminen 

 

Sijoituspääomarahaston perustamisesta ja sen säännöstä päättävät jäsenkuntien valtuustot 

yhtäpitävin päätöksin. Muun rahaston perustamisesta ja sen säännöstä päättää 

maakuntavaltuusto. 

 

21 § 

Viivästyskorko 

 

Maksun viivästyessä ovat jäsenkunta ja kuntayhtymä velvolliset maksamaan 

viivästyneelle maksusuoritukselleen viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 

mukaisesti. 
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22 § 

Tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja hyväksyminen 

 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet ja esittelijä. 

 

Tilinpäätös on annettava tilintarkastajalle viimeistään seuraavan vuoden helmikuun 

viimeisenä päivänä. 

 

23 § 

Kuntayhtymästä eroavan ja toimintaa jatkavien kuntien asema 

 

Mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä tai vähentää jäsenkuntaosuuttaan, suoritetaan 

jäsenkunnalle maakuntavaltuuston päätöksellä sen jäsenkuntaosuus tai osa siitä. Mikäli 

muut kunnat eivät lunasta eroavan jäsenkunnan jäsenkuntaosuutta, alennetaan 

peruspääomaa. Korvaus jäsenkuntaosuudesta suoritetaan tasasuuruisina erinä kolmen 

vuoden aikana eron voimaantulosta lukien. 

 

 

24 § 

Hallinnon ja talouden tarkastaminen 

 

Hallinnon ja talouden tarkastamisessa noudatetaan kuntalain (410/2015) säädöksiä ja 

hallintosääntöön sisältyviä hallinnon ja talouden tarkastamista koskevia määräyksiä. 

Tarkastuslautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä sekä 

jokaiselle jäsenelle henkilökohtainen varajäsen. 

 

 

IV 

MUUT MÄÄRÄYKSET 

 

25 § 

Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys 

 

Kuntayhtymä voidaan purkaa vain, mikäli sen lakisääteiset tehtävät säädetään muun 

viranomaisen kuin tämän kuntayhtymän hoidettaviksi. 

 

Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymän 

purkautuessa maakuntahallitus huolehtii loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi 

muusta järjestelystä.  

 

Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suoritta-

miseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille jäsenkuntaosuuksien 

suhteessa. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen 

tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat suorittavat erotuksen edellä mainittujen 

osuuksien suhteessa. 
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26 § 

Voimaantulo ja soveltaminen 

 

Tämä perussopimus tulee voimaan 1.1.2021.  

 

Kaskisten kaupunki    Mustasaaren kunta 

Korsnäsin kunta    Närpiön kaupunki 

Kristiinankaupungin kaupunki  Pedersören kunta 

Kruunupyyn kunta    Pietarsaaren kaupunki  

Laihian kunta     Uudenkaarlepyyn kaupunki 

Luodon kunta     Vaasan kaupunki 

Maalahden kunta    Vöyrin kunta 

  

       


