POHJOIS-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ
PERUSSOPIMUS

luku KUNTAYHTYMÄ

1

Nimi ja kotipaikka
Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Sen
kotipaikka on Joensuun kaupunki. Kuntayhtymän valtuuston päätöksellä kuntayhtymä voi
ottaa käyttöön muun toiminimen.
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Tehtävät
Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta alueensa väestölle
yhdenvertaisilla periaatteilla lainsäädännön mukaiset sosiaali-ja terveydenhuollon palvelut,
jotka eri lakien mukaan ovat jäsenkuntien järjestämisvastuulla. Tällä sopimuksella
jäsenkuntienjärjestämisvastuu siirtyy kuntayhtymälle.
Kuntayhtymä järjestää myös jäsenkuntiensa puolesta pelastuslain (7/ 2011) 24 :SSä
tarkoitetun alueellisen pelastustoimen palvelut valtioneuvoston vahvistamalla alueella.
sekä
tehtävät
ympäristöterveydenhuollon
järjestää
kuntayhtymä
Lisäksi
antaneet
leirintäalueviranomaistehtävätjäsenkuntien puolesta siltä osin kuin kunnat ovat
tehtävät kuntayhtymän hoidettavaksi. Mikäli jäsenkunta on antanut tehtävät
kuntayhtymän hoidettavaksi, jäsenkunnan järjestämisvastuu on siirtynyt kuntayhtymälle.
Palvelut toteutetaan väestön tarpeet huomioon ottaen lähellä palvelujen käyttäjiä tukien
asukkaiden itsenäistä arjessa selviytymistä. Järjestämisvastuuseen kuuluvat ehkäisevät,
korjaavat ja hoitavat, kuntouttavat sekä muut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut
yhtenäisenä kokonaisuutena.
Kuntayhtymä voi tuottaa sosiaali-ja terveyspalvelut seuraavin tavoin:
tuotta maIla ne itse,
kuntalain (410/2015) 49 :ssä tarkoitetulla tavalla sopimuksin yhdessä toisen kunnan tai
kuntayhtymän kanssa,
) hankkimalla palveluja muulta palvelujen tuottajalta,
4) antamalla palvelun käyttäjälle sosiaali-ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain
(569/2009) mukaisen palvelusetelin, tai
5) muulla laissa säädetyllä tavalla.
i)

2)

Kuntayhtymällä voi olla yhtymävaltuuston perustamia liikelaitoksia ja se voi omistaa tai olla
osakkaana niissä osakeyhtiöissä ja jäsenenä muissa yhteisöissä,joiden toiminnalla edistetään
kuntayhtymän tehtäväalaa.
Kuntayhtymä voi omistaa ja hallita irtaintaja kiinteää omaisuutta.
Kuntayhtymä on myös erikoissairaanhoitolain mukainen sairaanhoitopiiri
kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukainen erityishuoltopiiri.

sekä

Kuntayhtymä voi järjestää tai tuottaa myös muita toimialaansa kuuluvia tai sitä tukevia
palveluja.
Kuntayhtymä voi myydä palveluja ulkopuoliselle taholle.
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Alueen pelastustoimenja pelastuslaitoksen tehtävät
Pelastustoimen tehtävien hoitamista varten kuntayhtymässä on kunnallisena liikelaitoksena
toimiva pelastuslaitos. Liikelaitoksella on johtokunta, joka toimii yhtymähallituksen
alaisuudessa pelastuslain mukaisena monijäsenisenä toimielimenä (pelastusviranomainen).
Pelastuslaitoksen johtajana toimii virkasuhteessa oleva pelastusjohtaja.
Pelastuslaitos tuottaa pelastus- ja ensihoitopalveluja palvelutasopäätöksen mukaisesti.
Pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia
(pelastuslaki 379/2011).
Kunnan halutessa päätettyä palvelutasoa korkeampaa pelastustoimen palvelujen tasoa
vastaa se näiden palvelujen tuottamisesta aiheutuvista kustannuksista.
Muista pelastuslaitoksen
hallintosäännössä.

tehtävistä,

johtokunnasta

ja

hallinnosta

määrätään

4S
Palvelujen antaminen
Kuntayhtymä tuottaa sosiaali-ja terveydenhuollon palveluja ensisijaisesti henkilöille,joilla on
kotikuntalain (201/1994) mukainen kotipaikka kuntayhtymän jäsenkunnassa, jollei laista tai
erillisistä sopimuksista muuta johdu.
Omistamiensa toimitilojen lisäksi kuntayhtymä vuokraa tarvitsemansa toimitilat ja niihin
liittyvät kiinteät koneet ja laitteet ensisijaisesti jäsenkunnilta Vuokran suuruudesta ja tilojen
kunnossapidosta sovitaan vuokrasopimuksissa.
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Jäsen kunnat
Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Heinävesi, llomantsi, Joensuu, Juuka, Kitee, Kontiolahti,
Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvija Valtimo.
Jäsenkunnat ovat täysjäseniä

2

;.ja

2.

momenteissa mainittujen palvelujen osalta.

Jäsenkuntaa ei voida ilman suostumustaan velvoittaa osallistumaan uusien vapaaehtoisten
tehtävien hoitamiseen ja näistä aiheutuviin kustannuksiin.
Kuntayhtymän on pidettävä erillistä kirjanpitoa muuna kuin lakisääteisenä palveluna
harjoitettavasta palvelutuotannosta toimialoittain.

6

Jäsenkunnan ottaminen ja eroaminen
Uuden jäsenkunnan ottaminen edellyttää kuntayhtymän perussopimuksen muuttamista
kuntalain mukaisesti.
Uuden jäsenkunnan jäsenyys kuntayhtymässä alkaa, ellei toisin määrätä, perussopimuksen
muutoksen hyväksymistä seuraavan kalenterivuoden alusta.
Uuden jäsenkunnan liittyessä 2 :n mukaisten palvelujen käyttäjäksi peruspääomasijoituksen
määrästä ja suoritusajasta päättää yhtymävaltuusto, ellei laista muuta johdu.
Jäsenkunnan, joka haluaa erota kuntayhtymästä, tulee tehdä siitä virallinen ilmoitus
kuntayhtymän hallitukselle. Ero tulee voimaan eroilmoitusta seuraavan kalenterivuoden
päätyttyä.
Jäsenkunnan erotessa kuntayhtymästä sille suoritetaan yhtymävaltuuston päätöksellä
nettovarallisuudesta
eron
voimaantulohetken
kunnan
osuus
kuntayhtymän
kirjanpitoarvoista. Mikäli muut kunnat eivät lunasta eroavan kunnan osuutta
nettovarallisuudesta tai osaa siitä, alennetaan peruspääomaa. Korvaus suoritetaan
tasasuuruisina erinä viiden (5) vuoden aikana eron voimaan tulosta lähtien.
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Peruspääomajajäsenkuntien osuudet
Kuntayhtymän peruspääoma muodostuu purkautuvan Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja
sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kunnittaisista peruspääomaosuuksista 31.12.2016
tilinpäätöksen mukaisesti. Peruspääoma on suuruudeltaan 29.487.459,64 euroa
Peruspääomaa voidaan korottaa siirrolla oman pääoman muusta erästä. Peruspääoman
korottamisesta siirrolla vapaaehtoisista varauksista, muista omista rahastoista tai edellisten
tilikausien ylijäämästä päättää yhtymävaltuusto.
Jäsenkunnan peruspääoman ehtoisesta sijoituksesta tai muusta pääomasijoituksesta
kuntayhtymään päättää jäsenkunnan valtuusto. Jäsenkunnan sijoitus merkitään

kuntayhtymässä peruspääoman korotukseksi, ellei jäsenkunta ole sijoitusta tehdessään
muuta määrännyt.
Peruspääomajakaantuujäsenkuntaosuuksiin,joista on pidettävä luetteloa.
Kuntayhtymä voi yhtymävaltuuston päätöksen mukaisesti suorittaa jäsenkuntien
peruspääomaosuuksille korkoa. Sen mahdollisesta suorittamisesta, määrästä, perusteista ja
suoritusajankohdasta päättää yhtymävaltuusto tilivuotta edeltävän vuoden ensimmäisessä
kokouksessa.

8S

Jäsenkuntien osuudet varoista ja vastuut veloista ja velvoitteista
Kuntayhtymä vastaa ensisijaisesti itse omista veloista ja velvoitteistaan.
Jäsenkuntien
osuudet
kuntayhtymän
peruspääomaosuuksien suhteessa.

varoihin

määräytyvät

kuntayhtymän

Jäsenkuntien vastuu kuntayhtymää varten otetuista veloistaja kuntayhtymään kohdistuvista
velvoitteista määräytyy kuntayhtymän peruspääomaosuuksien suhteessa.

2 luku
YHTYMÄVALTU USTO

9

Valtuuston nimi
Kuntayhtymän ylin päättävä toimielin on yhtymävaltuusto.
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Yhtymävaltuuston jäsenten valinta
Jokaisen jäsenkunnan valtuusto valitsee kuntaa edustavat jäsenet yhtymävaltuustoon.
Jäsenet valitaan yhtymävaltuustoon kunnan edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan
siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa kolmea ja puolta tuhatta
(3 500) asukasta kohti.
Kullekin yhtymävaltuustonjäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.
Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta
vastaavaksi ajaksi.
Mikäli yhtymävaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa kesken
toimikauden tai muusta syystä eroaa yhtymävaltuuston jäsenyydestä kesken toimikauden,
päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen
valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Mikäli valtuustokauden aikana kuntayhtymään hyväksytään jäseneksi uusia kuntia, ao.
kunnat valitsevat jäljellä olevaksi valtuuston toimikaudeksi omat edustajansa
yhtymävaltuustoon noudattaen tämän perussopimuksen valintakriteerejä.

“

Jäsenten äänivalta
Kullakin yhtymävaltuustonjäsenellä on yksi fi) ääni. Mikäli jäsen on estynyt tai poissa, siirtyy
hänen äänivaltansa henkilökohtaiselle varajäsenelle.
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Yhtymävaltuuston päätäsvalta
Yhtymävaltuusto on päätäsvaltainen, kun vähintään kaksi (2/3) kolmannesta jäsenistä on
kokouksessa saapuvilla,ja vähintään puolet (1/2)jäsenkunnista on edustettuna.
Mikäli kuntayhtymä ei järjestä jäsenkunnan puolesta pelastustoimen tehtäviä tai
ympäristöterveydenhuollon ja leirintäalueviranomaisen tehtäviä, kunta ei osallistu
päätöksentekoon näiltä osin.
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Yhtymävaltuuston tehtävät
Yhtymävaltuusto kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Yhtymävaltuustolla on kaikki
kuntalain mukaan valtuustolle kuuluvat tehtävät.
Yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen
liikelaitosten
yhtymähallituksen
ja
tarkastuslautakunnanja tilintarkastajan,
O

O

johtokuntien

jäsenet,

yhtymähallituksen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä

O
liikelaitosten johtokuntien ja tarkastus-lautakunnan puheenjohtajat ja
varapuheenjohtajat.

Yhtymävaltuuston on viimeistään kesäkuussa
1)

käsiteltävä yhtymähallituksen laatima tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja
tarkastuslautakunnan arviointikertomus sekä tilintarkastajan kertomus samoin kuin
tehtyjen muistutusten johdosta annetut selitykset ja lausunnot; ja

2)

päätettävä tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä
yhtymähallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä niistä toimenpiteistä, joihin edellisessä
kohdassa mainitut kertomukset saattavat antaa aihetta.

Yhtymävaltuuston on viimeistään joulukuussa hyväksyttävä kuntayhtymän seuraavan
vuoden talousarvio sekä vähintään kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma.

Yhtymävaltuuston toiminnasta määrätään tarkemmin yhtymävaltuuston hyväksymässä
hallintosäännössä.

3 luku
YHTYMÄHALLITUS
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Kokoonpano ja äänimäärä
Yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen hallituksen, jota kutsutaan yhtymähallitukseksi.
Yhtymähallituksessa on yksitoista (ii) jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen
varajäsen. Yksi jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi. Lisäksi kaksi jäsenistä valitaan
varapuheenjohtajiksi.
Mikäli hallituksen varsinaisissa jäsenissä ja valtuuston puheenjohtajistossa ei ole edustusta
kuntayhtymän kaikista kunnista, on edustuksetta jääneistä kunnista valittavilla hallituksen
varajäsenillä, yhdellä kustakin kunnasta, osallistumis-ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.
Kullakin yhtymähallituksen jäsenellä on kokouksessa yksi

(i)

ääni.

‘5

Kokoontuminen
Kutsu hallituksen kokoukseen on annettava vähintään neljä (tv) päivää ennen kokousta.
Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat.
Kutsuajasta voidaan poiketa asian kiireellisyyden sitä vaatiessa.

Kutsu on hallituksen jäsenten lisäksi annettava valtuuston puheenjohtajalle ja
varapuheenjohtajille sekä niille hallituksen varajäsenille, joilla on osallistumis-ja puheoikeus
hallituksen kokouksissa.
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Yhtymähallituksen tehtävät
Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymää ja sen hallintoa siten kuin siitä on erikseen kuntalaissa
ja erityislaeissa säädetty tai perussopimuksessa tai kuntayhtymän hallintosäännössä
määrätään. Yhtymähallitus valvoo kuntayhtymän etua ja edustaa yhtymää sekä tekee sen
puolesta sopimukset, ellei hallintosäännöllä ole toisin määrätty.
Yhtymähallituksen alaisuuteen voidaan perustaa jaostoja, joiden kokoonpanosta ja
tehtävistä määrätään hallintosäännössä.

‘7

Kuntayhtymän nimen kirjoittaminen
Oikeudesta kuntayhtymän nimen kirjoittamiseen määrätään hallintosäännössä.

18

§

Kuntayhtymän johtava viranhaltija
Kuntayhtymän johtavana viranhaltijana toimii toimitusjohtaja.

4luku
TARKASTUSLAUTAKUNTA JA JOHTOKUNNAT

‘9

§

Tarkastuslauta kunta
Kuntayhtymässä on tarkastuslautakunta, jonka kokoon-panosta ja toiminnasta määrätään
hallintosäännässä.

20

§

Johtokunnat
Yhtymävaltuuston perustamalla liikelaitoksella voi olla yhtymähallituksen
johtokunta, jonka kokoon-panosta ja toiminnasta määrätään hallintosäännässä.

alainen

5 luku
OMISTAJAOHJAUS

21

Omistajaohjaus
Kuntien yhteisessä omistajaohjauksessa yhtymähallitus neuvottelee kuntien kanssa
kuntayhtymän taloudesta ja investointitarpeista. Neuvottelumenettelystä määrätään
yhtymävaltuuston hyväksymässä hallintosäännössä.
rajapintaan
Kuntakohtaiset paikalliset neuvottelukunnat sovittavat yhteen kunta-sote
een
kuntakohtais
edustajansa
liittyviä toimintoja. Kunta ja kuntayhtymä nimeävät
neuvottelukuntaan. Neuvottelukuntien toimintaan osallistumisesta kuntayhtymän osalta
määrätään hallintosäännössä.
—

Kerran vuodessa järjestetään tilinpäätöksen ja toiminnan tarkastamisen jälkeen yhteinen
kuntafoorumi, josta määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

6 luku
SUUNNITTELU, TALOUS JA TILINPÄÄTÖS
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Talousarvioja -suunnitelma sekä seurantajärjestelmä
Talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisessa toimitaan kuntalain mukaisesti.
Kuntayhtymässä otetaan käyttöön kuntalaissa (410/2015) tarkoitettu talouden ja toiminnan
määrätään tarkemmin
sisällöstä
raportointi-järjestelmä, jonka
seuranta- ja
hallintosäännössä.
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Tilinpäätös
Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja.

7 luku
KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN JA INVESTOINTIEN RAHOITTAMINEN
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Jäsenkuntien maksuosuudet
Järjestämis- ja tuottamisvastuun aiheuttamat nettokustannukset rahoitetaan jäsenkuntien
suorittamalla korvauksella (= kuntien maksuosuudet). Omistajaohjauksessa määrätään
maksuosuuksilla kerättävän määrän muutos vuosittain. Muutoksen pohjana käytetään
kuluvan vuoden ennustetta (Siun sote).
Vuoden 2018 loppuun saakka kuntien maksuosuudet perustuvat rahoitusmalliin,jossa käytön
% ja asukasluvun mukainen osa on 5 %. Kunnan talousarviovuoden
mukainen osa on
käytön mukainen osa perustuu kuluvan vuoden ennusteen (Siun sote) ja kahden (2) edellisen
vuoden tilinpäätöksiin, joita painotetaan suhteellisesti seuraavasti; kuluva vuosi 50 %,
edellinen 30 %ja sitä edellinen 20 %. Kunnan talousarviovuoden maksuosuus on lopullinen.
Asukasluvun mukaisen osan määrittämisessä käytetään viimeksi päättyneen vuoden
virallista 31.12. asukaslukua.
Vuoden 2019 alusta lukien kuntien maksuosuudet määräytyvät kokonaan palvelujen käytön
perusteella.
Edellisestä poiketen pelastustoimen, ensihoidon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden
rahoitus määräytyy seuraavasti (asukaslukuna käytetään tilivuotta edeftävän vuoden 31.12.
mukaista virallista asu kaslukua):
Pelastustoimen lakisääteisten palvelujen maksuosuudet määräytyvät kunnan asukasluvunja
pelastuslaitoksen ko. toiminnan kustannusten mukaisesti. Ensihoidon maksuosuudet

määräytyvät puoliksi kunnan asukasluvun mukaan ja puoliksi toteutuneen palvelujen käytän
mukaan.
Pelastustoimen ja ensihoidon kustannusten jaossa noudatetaan asukaslukua ja tilivuoden
toteutuneita kustannuksia.
Ympäristöterveydenhuollon maksuosuudet osoitetaan niille jäsenkunnille, jotka ovat
antaneet tehtävät kuntayhtymän hoidettavaksi.
Terveysvalvonnan, hallinnon ja talteen otettujen eläinten osalta maksuosuudet määräytyvät
asukasluvun perusteella. Eläinlääkintähuollon maksuosuudet perustuvat rahoitusmalliin,
jossa maksuosuuksien laskennan perusteena käytetään eläinten lukumääriä kunnissa. Edellä
olevasta eläinlääkintähuollon maksuosuuksien poiketen jäsenkunta maksaa ne
kustannukset, jotka aiheutuvat yhteistoiminta-alueelle sen osallistumisesta ao. jäsenkunnan
alueen kotieläimen omistajalle tai haltijalle eläinlääkintähuoltolain (765/2009) iija 13 :s5ä
tarkoitetusta eläinlääkäripalvelusta aiheutuviin kustannuksiin.
Kuntien omistajaohjauksessa määrätty kuntalaskutuksen yhteismäärä on kuntayhtymää
sitova. Kuntayhtymän ali- tai ylijäämää ei tasata vuosittain.
Alijäämän kattamisessa noudatetaan kuntalain ao. säädäksiä. Mikäli jäsenkunnat eivät ole
hyväksyneet kuntalain ir :n 2 momentissa tarkoitettua selvityshenkilön tekemää
ehdotusta alijäämien kattamisesta kuntalain 57 :ssä säädetyllä tavalla, kunnat maksavat
alijäämän kolmen viimeksi päättyneen tilivuoden toteutuneiden kunta-kohtaisten
kokonaiskustannusten mukaisessa suhteessa seuraavan taloussuunnitelman vuosina
vuotuisin tasaerin.
Yhtymävaltuusto päättää kalliin hoidon tasausmaksun rajasta.
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§

Investoinnit ja pääomarahoitus
Kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta investointi-menoon valtionosuutena,
jäsenkunnan rahoitusosuutena, peruspääoman korotuksena, lainana rahoituslaitokselta tai
käyttää muita rahoitusinstrumentteja.
Liikelaitos voi varautua investointeihin myös tulorahoituksen kautta.
Jäsenkunnan rahoitusosuuden tai
yhtymävaltuusto hankekohtaisesti.

peruspääoman

korotuksen

ehdoista

päättää

Jäsenkunnan rahoitusosuus investointimenoihin määräytyy 2 §:n mukaisessa toiminnassa
viimeisen tilinpäätäksen mukaisen peruspääomaosuuden perusteella.
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Suunnitelmapoistot
Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet hyväksyy yhtymävaltuusto.
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Jäsenkunnan maksuosuuden erääntyminen ja viivästyskorko
Jäsenkunnilta perittävien maksuosuuksien ja muiden suoritusten erääntymisajat
määritellään siten, että jäsenkunnille jää vähintään neljäntoista (14) päivän suoritusaika.
Viivästyneelle suorituksellejäsenkunta tai kuntayhtymä maksaa korkolain 4 :n a momentin
mukaisen viivästyskoron.
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Rahastot
Kuntayhtymällä voi olla omaan pääomaan kuuluvia rahastoja, joiden perustamisesta ja
säännöistä päättää yhtymävaltuusto.

8 luku
HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS
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Hallinnon ja talouden tarkastus
Hallinnon ja talouden tarkastamisessa noudatetaan, mitä siitä on säädetty kuntalaissa ja
määrätään hallintosäännössä.

luku
KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN JA LOPPUSELVITYS

30

Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys
Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymän
purkautuessa yhtymähallituksen on huolehdittava loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat
sovi muuta järjestelystä. Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten
ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille
peruspääomaosuuksien suhteessa. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä
sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset
suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa.

10 luku
VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄKAUSI

3’

Voi maa ntu lo
Tämä perussopimus tulee voimaan 1.8.2016. Kuntayhtymä järjestää jäsenkuntiensa puolesta
2 i,
3 momenteissa mainitut palvelut 1.1.2017 alkaen.
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Siirtymäkauden määräykset
Vuoden 2017 talousarvio ja -suunnitelma valmistellaan ja hyväksytään kuntalain
säännökseen perustuvana vuonna 2016.
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen
tilinpäätäksen käsittely tapahtuu seuraavasti:
O

O

O

kuntayhtymän

vuoden

110

:n

2016

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kunta-yhtymän ao. toimielimet
valmistelevat ja hyväksyvät tilinpäätöksen. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymän toimitusjohtaja ja hallitus allekirjoittavat
ti Ii n päätökse n.
Tilintarkastuksesta vastaa Pohjois-Karjalan sairaan-hoito- ja sosiaalipalvelujen
valitsema tilintarkastus-yhteisö.
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän tarkastuslautakunta
antaa ja allekirjoittaa arviointikertomuksen, jonka laadinnasta vastaa PohjoisKarjalan sairaanhoito-ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän tarkastuslautakunta.

Jäsenkuntienja Pohjois-Karjalan sairaanhoito-ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän sosiaali-ja
terveyspalvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvät oikeudet ja vastuut siirtyvät
perustettavalle uudelle kuntayhtymälle.
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän purkauduttua Pohjoiskuntayhtymän yhtymävaltuustolla ja
sosiaali- ja terveyspalvelujen
Karjalan
yhtymähallituksella on oikeus edustaa purkautunutta kuntayhtymää, milloin se on
välttämätöntä asioiden hoitamiseksi ja purkautuneen kuntayhtymän tai jäsenkuntien etujen
turvaamiseksi.
Niin kauan kuin Heinäveden kunta kuuluu muuhun kuin Pohjois-Karjalan pelastustoimen
alueeseen, ei kuntayhtymä järjestä Heinäveden kunnan pelastustoimen palveluja.

ALLEKIRJOITUKSET

Joensuussa, io. marraskuuta

2016.

HEINÄVEDEN KUNTA

Riitta A. Tilus
kunnanjohtaja

Sinikka Lappalainen
kunnansihteeri

ILOMANTSIN KUNTA

Markku Lappalainen
kunnanjohtaja

Hilkka Ikonen
hallintojohtaja

JOENSUUN KAUPUNKI

Kari Karjalainen
kaupunginjohtaja

)vlikko Karkkainen
kaupunginlakimies

JUUAN KUNTA

Markus Hirvonen
kunnanjohtaja

KONTIOLAHDEN KUNTA

Jere Penttilä
kunnanjohtaja

Riitta Himanka
hallintojohtaja

KITEEN KAUPUNKI

Eeva-Liisa AuvineV
kaupunginjohtaja

LIEKSAN KAUPUNKI

,iarkko Määttänen
kaupunginjohtaja

LIPERIN KUNTA

Hannele Mikkanen
kunnanjohtaja

Pellervo Hämäläinen
talousjohtaja

NURMEKSEN KAUPUNKI

/

Asko Saat i
kaupunginjohtaja

.L;
kaupungin sihteeri

OUTOKUMMUN KAUPUNKI

/Pekka Hyvönen
va. kaupunginjohtaja

//

-

Päivi Lintumäki
sote-tilaajajohtaja

POLVIJÄRVEN KUNTA

Annu Ahonen
va. kunnanjohtaja

Helena Kaasinen
hallintojohtaja

RÄÄKKYLÄN KUNTA

Tuula Luukkonen
kunnanjohtaja

TOHMAJÄRVEN KUNTA

?%
Olli
kunnanjohtaja

--__

Matti Ikonen
talous-ja hallintojohtaja

VALTIMON KUNTA

Leena Mustonen
kunnanjohtaja

Helena Korhonen
kunnansihteeri
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PURKU- JA SIIRTOSOPIMUS

i.

Osapuolet
Tämän purku- ja siirtosopimuksen (“Sopimus”) ovat tehneet seuraavat osapuolet:
a) Heinäveden kunta
b) llomantsin kunta
c) Joensuun kaupunki
d) Juuan kunta
e) Kontiolahden kunta
f) Kiteen kaupunki
g) Lieksan kaupunki
h) Liperin kunta
i) Nurmeksen kaupunki

j) Outokummun kaupunki
k) Polvijärven kunta
1) Rääkkylän kunta
m) Tohmajärven kunta
n) Valtimon kunta
omasta puolestaan ja purkautuvan Pohjois-Karjalan sairaanhoito-ja sosiaalipalvelu
jen kuntayhtymänjäsenkuntina kuntayhtymän puolesta sekä
o) Pohjois-Karjalan sosiaali-ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Osapuolet a) n)jäljempänä yhdessä “Kunnat” ja kukin erikseen “Kunta”. Osapuoli o)
jäljempänä “Siun sote” tai “Vastaanottaja”.
-
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Siun sote ei ole tämän sopimuksen osapuoli siltä osin, kun sopimus koskee PohjoisKarjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän purkamisesta sopimista
(kohta 3).

2.

Sopimuksen tausta ja tarkoitus
Kunnat kuuluvat Pohjois-Karjalan sairaanhoito-ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymään
ja ovat samalla Siun soten jäsenkuntia. Kunnat ovat päättäneet Pohjois-Karjalan sai
raanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän purkamisesta 31.12.2016 lukien sekä
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toiminnan siirtä
misestä purkamisen yhteydessä Siun soteen, joka jatkaa purkautuneen kuntayhty
män toimintaa.
Purkautumisen seurauksena kukin Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelu
jen kuntayhtymänjäsenkunta saa osuuden purkautuvan kuntayhtymän varoista ja ve
loista. Kunnat sopivat ensinnäkin Pohjois-Karjalan sairaanhoito-ja sosiaalipalvelujen
kuntayhtymän purkamisesta selvitysmenettelyttä ja toiseksi siirtävät selvitysmenet
telyttä kaikki osuutensa purkautuvan Pohjois-Karjalan sairaanhoito-ja sosiaalipalve
lujen kuntayhtymän varoista Siun sotelle Kuntien peruspääomasijoituksena ja sijoi
tuksena kuntayhtymän omaan pääomaan Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän 31.12.2016 taseen mukaisina oman pääoman erinä.
Kunnat sopivat keskenään tällä Sopimuksella Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosi
aalipalvelujen kuntayhtymän purkamisesta. Vastaavasti Kunnat ja Siun sote sopivat
tällä Sopimuksella Pohjois-Karjalan sairaanhoito-ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän
omaisuuden, velkojen, varauksien, vastuiden, oikeuksien ja velvoitteiden sekä henki
löstön siirrosta Siun soteen.

3. Pohjois-Karjalan sairaanhoito-ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän purkaminen
Kunnat sopivat, että Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayh
tymä puretaan 31.12.2016 lukien. Kuntayhtymän perussopimuksen 28 :stä poiketen
Kunnat sopivat, että loppuselvitystä ei tehdä, vaan kuntayhtymän kaikki varat, velat,
oikeudet ja vastuut siirtyvät kuntayhtymän purkautuessa selvitysmenettelyttä jäsen
kunnille 1.1.2017 klo 00:00.
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4. Omaisuuden luovutusja kuntien luovuifama toiminta
Kunnat luovuttavat Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhty
män purkautuessa niille selvitysmenettelyttä tulleet kaikki varat, velat, oikeudet ja
vastuut edelleen Siun sotelle.
Luovutuksen kohteena on Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kun
tayhtymän koko toiminta ja kaikki siihen liittyvä omaisuus ja velvoitteet. Kaikki Poh
jois-Karjalan sairaanhoito-ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän varat, velat, varaukset,
vastuut, oikeudet sekä velvoitteet luovutetaan Siun sotelle niin, että Siun sote voi jat
kaa aikaisemman Pohjois-Karjalan sairaanhoito-ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän
harjoittamaa toimintaa välittömästi entiseen tapaan ja aikaisemmassa laajuudessa.
Luovutuksen kohteena ovat siten kaikki Pohjois-Karjalan sairaanhoito-ja sosiaalipal
velujen kuntayhtymän taseessa olevat varat ja vastuut.
Luovutuksen kohteena olevista kiinteistöistä laaditaan ja allekirjoitetaan erillinen
maakaaren 2 luvun i :n mukainen luovutuskirja (liite i).
Luovutuksen lopullinen sisältö määräytyy Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän vahvistetun tilinpäätöksen 31.12.2016 mukaan.
Luovutuksen kohteesta käytetään jäljempänä nimitystä “Siirtyvä Toiminta”.

5. Siirtyvän Toiminnan arvo
Siirtyvä Toiminta siirretään Siun sotelle tasearvoilla. Siirtyvän Toiminnan nettovaral
lisuuden tasearvo 31.12.2015 on 37.193.730,49 euroa.
Siirtyvän Toiminnan lopullinen tasearvo vahvistetaan Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän tilinpäätöksen 31.12.2016 vahvistamisen yhtey
dessä.
Siun sotelle siirtyvät varat, velat ja varaukset kirjataan Siun soten kirjanpitoon kirjan
pitoarvoistaanja menojäännöksestään.

6. Peruspääomasijoitus
Siun soten peruspääomaan sijoitetaan 29.487.459,64 euroa, mikä vastaa purkautu
van Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän peruspää
oman määrää. Kunnat maksavat Siun soten peruspääomasijoituksen Siirtyvällä Toi
minnalla.
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Siltä osin, kun Siirtyvän Toiminnan nettovarallisuuden tasearvo ylittää edellä todetun
Siun soten peruspääomasijoituksen määrän, ylimenevä osuus Siirtyvän Toiminnan ar
vosta kirjataan Siun soten omaan pääomaan samoina oman pääoman erinä kuin ylimenevä osuus on ollut Pohjois-Karjalan sairaanhoito-ja sosiaalipalvelujen kuntayhty
mässä. Mikäli Siirtyvän Toiminnan nettovarallisuus alittaa em. peruspääomasijoituk
sen määrän, Kunnat maksavat puuttuvan määrään rahassa peruspääomaosuuksien
suhteessa.
Siirtyvän Toiminnan peruspääomasijoitukseksi määritelty arvo 29.487.459,64 euroa
jakaantuu kunkin Kunnan peruspääomasijoitukseksi Siun sotessa samassa suhteessa,
kuin miten peruspääoma on jakautunut Kuntien kesken puretussa Pohjois-Karjalan
sairaanhoito-ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä.
Nettovarallisuudenjakautumisesta kuntien kesken Siun sotessa on sovittu Siun soten
perussopimuksessa.

7. Omistus-ja hallintaoikeus
Omistus- ja hallintaoikeus Siirtyvään Toimintaan siirtyvät Siun sotelle 1.1.2017 klo
00:00, mistä alkaen Siun sote tulee harjoittamaan Siirtyvää Toimintaa omaan lu
kuunsa (“Luovutuspäivä”).

8. Vahingonvaaran siirtyminen
Vahingonvaara luovutuksen kohteeseen siirtyy Vastaanottajalle Luovutuspäivänä.

9. Vastuu Siirtyväan Toimintaan liittyvistä velvoitteista Kuntien ja Siun soten välillä
a)Velat
Luovutuspäivästä lukien Siun sote vastaa kaikista Siirtyvään Toimintaan liittyvistä la
kiin tai sopimuksiin perustuvista velvoitteista riippumatta siitä, mihin vastuu perustuu
tai milloin se on syntynyt.
Siirtyvään Toimintaan kohdistuvat työnantajan sosiaaliturvamaksut, ennakonpidä
tykset sekä mahdolliset tulo-ja arvonlisäverot,jotka perustuvat Luovutuspäivää edel
tävään aikaan ja ovat maksamatta Luovutuspäivänä, huomioidaan Siirtyvän toimin
nan arvossa.
b) Muut sopimukset ja sitoumukset
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Kunnat siirtävät Siun soten vastattavaksi Luovutuspäivästä lukien Siirtyvään Toimin
taan kuuluvat hankinta-ja ostosopimukset sekä kaikki muut Siirtyvää Toimintaa kos
kevat sopimukset ja sitoumukset.

io. Siirtyvän Toiminnan tila ja Kuntien vastuu

Siun sotella on ollut mahdollisuus tutustua ja se on tutustunut Siirtyvään Toimintaan
sekä siihen liittyviin sitoumuksiinja velvoitteisiin sekä hyväksyy ja vastaanottaa luo
vutuksen kohteen siinä kunnossa kuin se on Luovutuspäivänä.
Vastaanottaja vastaa kaikista Siirtyvän Toiminnan vastuista Luovutuspäivästä lu
kien.
Siinä tapauksessa, että yksittäisen sopimuksen, oikeuden, vastuun tai velvoitteen
siirto edellyttää kolmannen suostumusta eikä sellaista saada, Siun soteja Kunnat
vastaavat yhdessä sopimuksen, oikeuden, vastuun tai velvoitteen täyttämisestä kui
tenkin niin, että sopijapuolten keskinäisessä suhteessa niistä vastaa Siun sote, joka
saa myös hyväkseen niistä tulevat edut.
Jäsenkuntien keskinäinen vastuu näistä sopimusvelvoitteista sekä muista velvoit
teista määräytyyjäsenkuntien puretussa kuntayhtymässä olleiden peruspääomai
suuksien suhteessa.

ii.

Verotus

Osapuolet ovattietoisiajärjestelyyn liittyvistä verovaikutuksista,joista kukin osapuoli
vastaa itse.
Kuntayhtymän purkautumisessa kunnille tulevaan varallisuuteen sisältyvistä osak
keistaja osuuksista kunnat joutuvat maksamaan varainsiirtoveron. Kunnat vastaavat
tästä varainsiirtoverosta peruspääomaosuuksiensa mukaisessa suhteessa. Vastaa
vasti Siun Sote on velvollinen maksamaan osakkeista ja osuuksista varainsiirtoveron
osakkeiden ja osuuksien siirtyessä edelleen Siun Sotelle. Varainsiirtovero on makset
tava kahden kuukauden kuluessa tämän Sopimuksen tekemisestä.
Luovutuksen kohteena olevien kiinteistöjen luovutuksista ei ole maksettava varain
siirtoveroa, koska saajana on varainsiirtoverolain 10 :55ä tarkoitettu kuntayhtymä.
Osapuolten käsityksen mukaan Siirtyvän Toiminnan luovutuksessa on kyse arvonli
säverolain 19 a :SS tarkoitetusta liiketoiminnan luovutuksesta tätä toimintaa jatka
valle Siun sotelle, eikä luovutuksesta siten ole suoritettava arvonlisäveroa.
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Arvonlisäverolain 209j §:n 1 momentissa tarkoitettuna selvityksenä Siun sote vakuut
taa tämän sopimuksen allekirjoituksin, että se ryhtyy käyttämään sille siirtyviä hyö
dykkeitä arvonlisäverovähennykseen tai arvonlisäverolain 130 :SSä tarkoitettuun
kuntapalautukseen oikeuttavaan tarkoitukseen.
Kunnat ovat velvollisia luovutuksen yhteydessä antamaan Siun sotelle arvonlisävero
lain 209 1 :S5ä tarkoitetun selvityksen Siun sotelle siirtyviin kiinteistöihin kohdistu
vista kiinteistöinvestoinneista.

12.

Henkilöstö
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palveluksessa
31.12.2016 oleva koko henkilöstö siirtyy Siun sotelle työsopimuslain 1 luvun 10 :n ja
kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 :n mukaisesti ns. vanhoina työnteki
jöinä. Mikäli Siun sotenja sen jäsenkuntien perustamien yhtiöiden toiminnan aloitta
minenja siihen liittyvä henkilöstön siirtyminen ajoittuvat vuosien 2o16/2ol7vaihteeseen, Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän ao. henki
löstö, jonka Pohjois-Karjalan sairaanhoito-ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on so
pinut siirrettäväksi perustettavien yhtiöiden palvelukseen, siirtyy tällöin 1.1.2017 ky
seisten yhtiöiden palvelukseen eikä Siun soten palvelukseen. Pohjois-Karjalan sai
raanhoito-ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän purkamisenja sen henkilöstöön liitty
vien selvitysten ja suunnitelmien valmistelu, purkamista koskevan päätöksen, hallin
non ja palvelujen Siun sotelle siirtämisen valmistelu on tehty yhteystoiminnassa pur
kautuneen Pohjois-Karjalan sosiaali-ja terveyspalvelujen kuntayhtymän henkilöstön
edustajien kanssa.
Pohjois-Karjalan sairaanhoito-ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän purkamisenja sen
henkilöstöön liittyvien selvitysten ja suunnitelmien valmistelu, purkamista koskevan
päätöksen, hallinnon ja palvelujen Siun sotelle siirtämisen valmistelu on tehty yhteis
toiminnassa purkautuneen Pohjois-Karjalan sosiaali-ja terveyspalvelujen kuntayhty
män henkilöstön edustajien kanssa.
Selvyyden vuoksi todetaan, että henkilöstön siirto ei vaikuta määräaikaisiin työsopi
muksiin tai virkasuhteisiin, vaan ne päättyvät sopimuksessa sovitun tai virkamääräyk
sessä määrätyn määräajan päättyessä. Näin ollen mikäli määräaikaisuus päättyy vii
meistään 31.12.2016, määräaikainen työ- tai virkasuhde ei siirry Siun soteen. Vastaa
vasti 31.12.2016 yli jatkuva määräaikaisuus päättyy sopimuksessa sovittuna tai virka
määräyksessä määrättynä aikana.
Siun sote perustaa tarvittavat virat siirtyville viranhaltijoille.
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Luovutuspäivään saakka ansaittujen vuosilomien lomakorvauksetja lomapalkat sekä
näiden sivukustannukset sisältyvät siirtovelkoihin. Kaikki virka-ja työsuhteistajohtu
vat tai niihin liittyvät vastuutja velvoitteet siirtyvät Vastaanottajalle.

13.

Laina
Siirtyvän toiminnan lisäksi, Kunnat antavat Siun sotelle kymmenen miljoonan
(io 000 ooo) euron suuruisen lainan. Lainamääräjakaantuu kuntien kesken asukaslu
kujen (31.12.2015) suhteessa. Kuntien on annettava lainaosuutensa Siun soten käyt
töön 30.11.2016 mennessä.
Laina on koroton eikä sitä lyhennetä. Laina erääntyy maksettavaksi takaisin vaaditta
essa, kun 2/3-osaa kunnista on päättänyt vaatia lainan takaisinmaksua.
Siun sote hyväksyytällä sopimuksella kyseisen lainan em. lainaehdotja sitoutuu mak
samaan sen lainaehtojen mukaisesti takaisin.

14.

Päiväysja allekirjoitukset
Tätä Sopimusta on laadittu kolme samanlaista kappaletta. Yksi Siun sotelle, yksi Kun
nille ja yksi julkiselle kaupanvahvistajalle. Kuntien puolesta alkuperäistä Sopimusta
säilyttää Joensuun kaupunki, joka toimittaa siitä kopion muille kunnille.

Joensuussa, ao. marraskuuta

2016.

Pohjois-Karjalan sairaanhoito-ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymänjäsenkuntinaja Siirtyvän Toi
minnan luovuttajina

HEINÄVEDEN KUNTA

Riitta A. Tilus
kunnanjohtaja

Sinikka Lappal
kunnansihteeri

en
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ILOMANTSIN KUNTA

t

‘—

Markku Lappalainen
kunnanjohtaja

%Iilkka Ikonen
hallintojohtaja

JOENSUUN KAUPUNKI

kaupunginjohtaja

JUUAN KUNTA

Markus Hirvonen
kunnanjohtaja

KONTIOLAHDEN KUNTA

Jere Penttilä
kunnanjohtaja

Riitta Himanka
hallintojohtaja

/
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KITEEN KAUPUNKI

—--

Eeva-Liisa Auvinen
kaupunginjohtaja

LIEKSAN KAUPUNKI

]arkko Määttänen
kaupunginjohtaja

LIPERIN KUNTA

Pellervo Hämäläinen
talousjohtaja

Hannele Mikkanen
kunnanjohtaja

NURMEKSEN KAUPUNKI

t

ÅskoSaatsi /
kaupunginjohtaja

v-

kaupungin sihteeri
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
/

//% ‘/
/Pekka Hyvönen
va. kaupunginjohtaja

Päivi Lintu mäki
sote-tilaajajohtaja

POLVIJÄRVEN KUNTA

Annu Ahonen
va. kunnanjohtaja

He ena Kaasinen
hallintojohtaja

RÄÄKKYLÄN KUNTA

Tuula Luukkonen
kunnanjohtaja

TOHMAJÄRVEN KUNTA

OItrRiikonen
kunnanjohtaja

Matti Ikonen
talous-ja hallintojohtaja
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VALTIMON KUNTA

Helena Korhonen
kunnansihteeri

Leena Mustonen
kunnanjohtaja

Siirtyvän Toiminnan vastaanottajana

POHJOIS-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ

Ilkka Pirskanen
toimitusjohtaja

/

/

Ilkka aukk inen
halhntojohtaja

12

Sopimus 10.11.2016
KAUPAN VAH VISTAJAN TODISTUS

Julkisena kaupanvahvistajana todistan, että purettavan Pohjois-Karjalan sairaan
hoito-ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymänjäsenkuntien,
Heinäveden kunnan puolesta Riitta A. Tilusja Sinikka Lappalainen
Ilomantsin kunnan puolesta Markku Lappalainen ja Hilkka Ikonen
Joensuun kaupungin puolesta Kari Karjalainen ja Mikko Kärkkäinen
Juuan kunnan puolesta Markus Hirvonen

jc

AI<

Kontiolahden kunnan puolesta Jere Penttilä ja Riitta Himanka
Kiteen kaupungin puolesta Eeva-Liisa Auvinen
Lieksan kaupungin puolesta Jarkko Määttänen
Liperin kunnan puolesta Hannele Mikkanenja Pellervo Hämäläinen
Nurmeksen kaupungin puolesta Asko Saatsi ja

J U SS; cL(

Outokummun kaupungin puolesta Pekka Hyvönen ja Päivi Lintumäki
Polvijärven kunnan puolesta Annu Ahonen ja Helena Kaasinen
Rääkkylän kunnan puolesta Tuula Luukkonen
Tohmajärven kunnan puolesta Olli Riikonenja Matti Ikonen
Valtimon kunnan puolesta Leena Mustonen ja Helena Korhonen
sekä Joensuusta olevan Pohjois-Karjalan sosiaali-ja terveyspalvelujen kuntayhty
män puolesta Ilkka Pirskanenja Ilkka Naukkarinen ovat allekirjoittaneet tämän
purku-ja luovutuskirjanja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä sopimusta vahvistetta
essa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyydenja todennut, että purku-ja
luovutuskirja on tehty maakaaren 2 luvun 1 :55ä säädetyllä tavalla.
Joensuussa, io. marraskuuta

2016.

JussKokkonen, kaupanvahvistajatunnus 739M2
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LI ITTEET
Liite

1

Kiinteistöjen luovutuskirja

Liite

2

LainamääränjakaafltUmiflefl kunnittain

Liite 3

Varainsiirtovero kunnittain

Pohja 2 %:lle
Pohja 1.6 %:lle

456 801,03
999 926,63
12 846 958,41
1 099 215,26
2 069 432,55
1 552 691,86
2 243 810,64
1 871 212,94
1 446 396,06
1 446 558,42
1 085 338,35
647 664,17
228
1
014,31
493 439,01
29 487 459,64

Heinävesi
Ilomantsi
Joensuu
Juuka
Kitee
Kontiolahti
Lieksa
Liperi
Nurmes
Outokumpu
Polvijärvi
Rääkkylä
Tohmajärvi
Valtimo
Yhteensä

458,15
27 378,69

1

11
1
1
1
2
1
1
1
1

424,13
928,42
928,22
020,61
921,44
441,65
083,35
737,39
342,96
343,11
007,72
601,35
140,19

Varainsiirtovero, euroa

27 378,6$

Varainsiirtovero
Peruspääomat 31.12.2015, euroa

22 052,05
5 326,63
27 372,62

1 102 602,58
332 914,22
1 435 516,86

Veron perusteena oleva osakkeiden ja osuuksien arvo
1 435 516,86 euroa
Varainsiirtovero maksettava 2 kk:n kuluessa 10.11.2016 päivätyn sopimuksen allekirjoittamisesta

Liite 3

Liite 2

Kunta

Heinävesi
llomantsi
Joensuu
Juuka
Kitee
Kontiolahti
Lieksa
Liperi
Nurmes
Outokumpu
Polvijärvi
Rääkkylä
Tohmajärvi
Valtimo
Yhteensä

Väestö
31.12.2015

3 574
5 336
75514
5034
10 832
14 827
11 772
12 338
7 996
7 139
4 556
2 349
4 738
2 324
168329

Jäsenkuntien marraskuun 2016 loppuun
mennessä maksettava summa

212 322,30
316 998,26
4486095,68
299057,20
643 501,71
880 834,56
699 344,74
732 969,36
475 022,13
424 109,93
270 660,43
139 548,15
281 472,59
138 062,96
10000000,00

10.11.2016

LUOVUTUSKIRJA

Osapuolet ovat tänään tehneet seuraavan kiinteistöjen luovutuksen:

1.

Luovuttajat

a) Heinäveden kunta, y-tunnus: 0164308-3, osoite: Kermarannantie 7,

79700

Heinävesi

b) llomantsin kunta, y-tunnus: 0167589-4, osoite: Soihtulantie 7, 8oo llomantsi
c) Joensuun kaupunki, y-tunnus:

0242746-2,

osoite: Rantakatu

d) Juuan kunta, y-tunnus: 0168654-2, osoite: Poikolantie 1,

20,

83900

8oioo Joensuu

Juuka

e) Kontiolahden kunta, y-tunnus: 0169048-8, osoite: Keskuskatu 8, 8iioo Kontiolahti
f) Kiteen kaupunki, y-tunnus: 0168900-6, osoite: Kiteentie
g) Lieksan kaupunki, y-tunnus:

0169321-6,

25, 82500

Kitee

osoite: Pielisentie 3, 8ioo Lieksa

h) Liperin kunta, y-tunnus: 0169583-6, osoite: Keskustie 3, 8ioo Liperi
i) Nurmeksen kaupunki, y-tunnus:

j)

0207669-0,

Outokummun kaupunki, y-tunnus:

osoite: Kirkkokatu

0207604-1,

osoite: Hovilankatu

k) Polvijärven kunta, y-tunnus: o169823-6,osoite: Polvijärventie
1) Rääkkylän kunta, y-tunnus:

0169967-7,

m) Tohmajärven kunta, y-tunnus:
n) Valtimon kunta, y-tunnus:

2.

osoite: Kinnulantie

1919717-3,

0207709-5,

14, 75500

osoite: Järnefeltintie 1,

osoite: Kunnantie 1,

2, 83500

15, 83700

1, 82300

75700

Nurmes
Outokumpu

Polvijärvi

Rääkkylä

82600

Tohmajärvi

Valtimo

Luovutuksensaaja
Pohjois-Karjalan sosiaali-ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (jäljempänä myös “Siun
sote”), y-tuflnus: 2732095-2, osoite: Tikkamäentie i6, 80210 Joensuu

10.11.2016

3. Luovutuksen tausta
Luovuttajakunnat
ovat
päättäneet
Pohjois-Karjalan
sairaanhoitoja
sosiaalipalvelujen kuntayhtymän purkamisesta 31.12.2016 lukien sekä PohjoisKarjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toiminnan siirtämisestä
purkamisen yhteydessä Siun soteen, joka jatkaa purkautuneen kuntayhtymän
toimintaa.

Purkautumisen
seurauksena
kukin
Pohjois-Karjalan
sairaanhoitoja
sosiaalipalvelujen kuntayhtymän jäsenkunta saa osuuden purkautuvan
kuntayhtymän varoista ja veloista. Kunnat ovat tehneet erillisen purku- ja
siirtosopimuksen, jolla kunnat siirtävät selvitysmenettelyttä omat osuutensa
purkautuvan Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän
varoista Siun sotelle Kuntien peruspääomasijoituksena ja sijoituksena omaan
pääomaan.
Purku- ja siirtosopimuksen mukaisesti tällä luovutuskirjalla luovutetaan
purkautuneen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän
kiinteistöt Siun sotelle.

.

Luovutuksen kohde
1.

llomantsin kunnan Naarvansalon kylässä sijaitseva Hoskon Kämppä

—

niminen

tilaRno 14:4 (146-422-14-4)

2. Joensuun kaupungin Niinivaaran kaupunginosassa korttelissa 583 sijaitseva tontti
10 (167-5-583-10) ja Joensuun kaupungin Pielisensuun kylässä sijaitseva Kotilahti
niminen tila Rno 15:9 (167-401-15-9)

—

niminen
3. Kontiolahden kunnan Kontiolahden kylässä sijaitseva Tolvasenmäki
tilaRno 5:17 (276-402-5-17) ja Kontiolahden kunnan Paiholan kylässä sijaitseva
Löksä —niminen tila Rno 35:113 (276-406-35-113).
—

4. Liperin kunnan Liperin kylässä sijaitsevat Revonleipä niminen tila Rno 103:46
(426-405-103-46), Peltola —niminen tila Rno i6o:ii (426-405-160-11), Kotitalo
niminen tila Rno 280:50 (426-405-280-50) sekä Niemelä —niminen tila Rno 337:0
—

—

(426-405-337-0)

Kaikki kiinteistöt luovutetaan rakennuksineenja kaikkine liittymineen.
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5. Vastike
Luovutettavien kiinteistöjen tasearvo 31.12.2016 Ofl [•] euroa (tasearvo 31.12.2015
oli 79.716.094,86 euroa), mikä määrä sisältyy purku- ja siirtosopimuksen mukaiseen
luovutettavan toiminnan kokonaistasearvoon. Luovutettava omaisuuden tasearvo,
joka pitää sisällään tällä luovutuskirjalla luovutettavat kiinteistöt, kirjataan
luovutuksensaajan peruspääomaan purku- ja siirtosopimuksessa määritellyllä
tavalla. Peruspääoma jakaantuu kunkin kunnan peruspääomasijoitukseksi Siun
sotessa samassa suhteessa kuin miten peruspääoma on jakautunut Kuntien kesken
puretussa Pohjois-Karjalan sairaanhoito-ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä.

6. Hallinta-ja omistusoikeuden siirtyminen
Omistus-ja hallintaoikeus kiinteistöihin siirtyvät luovutuksensaajalle 1.1.2017 klo
00.00.

7. Rasiifeet ym.
Kiinteistöihin kohdistuvat rasitteetja muut vastuut siirtyvät kiinteistöjen mukana
luovutuksensaajalle.

8. Ylläpitokulut sekä verot ja maksut
Kaikki kiinteistöihin kohdistuvat ylläpitokulut (sähkö-, vesi- jätehuolto yms.), verot
ja muut maksut siirtyvät luovutuksensaajan vastattavaksi riippumatta siitä, milloin
ne ovat syntyneet.

9. Kiinteistöinvestointien arvonlisävero
Kiinteistöinvestointeihin sisältyvän arvonlisäveron tarkastusvelvollisuus siirtyy
luovutuksensaajalle.
Kunnat ovat velvollisia luovutuksen yhteydessä antamaan Siun sotelle arvonlisävero
lain 209 1 §:ssä tarkoitetun selvityksen Siun sotelle siirtyviin kiinteistöihin
kohdistuvista kiinteistöinvestoinneista. Selvityksen on laatinut purkautunut PohjoisKarjalan sairaanhoito-ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä.
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io. Vahingonvaaran siirtyminen
Vahingonvaara luovutuksen kohteeseen siirtyy luovutuksensaajalle omistus- ja
hallintaoikeuden siirtyessä.

ii.

Irtain omaisuus
Purku- ja siirtosopimuksen mukaisesti kaikki kiinteistöillä oleva irtain omaisuus on
siirtynyt Siun soten omistukseen.

12.

Päiväysja allekirjoitukset
Tätä luovutuskirjaa on tehty kolme samasanaista kappaletta, yksi luovuttajille (joiden
lukuun asiakirjaa säilyttää Joensuun kaupunki, joka toimittaa siitä kopiot muille
kunnille), yksi luovutuksensaajalle ja yksi julkiselle kaupanvahvistajalle.

Joensuussa, io. marraskuuta

2016.

Luovuttajina

HEINÄVEDEN KUNTA

Sinikka Lappalai en
kunnansihteeri

kunnanjohtaja

ILOMANTSIN KUNTA

L/ ---)

Markku Lappalainen
kunnanjohtaja

Ffilkka Ikonen
hallintojohtaja
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JOENSUUN KAUPUNKI

kaupunginjohtaja

kaupunginlakimies

JUUAN KUNTA

Markus Hirvonen
kunnanjohtaja

/7%-]

—

--t1

KONTIOLAH DEN KUNTA

Jere Penttilä
kunnanjohtaja

KITEEN KAUPUNKI

Eeva-Liisa Auvinen
kaupunginjohtaja

Riitta Himanka
hallintojohtaja

10.11.2016

LIEKSAN KAUPUNKI

T%
[Jarkko Määttänen
u pu n g njo htaja

LIPERIN KUNTA

Hannele Mikkanen
kunnanjohtaja

Pellervo Hämäläinen
talousjohtaja

NURMEKSEN KAUPUNKI

/Z±aatsl
kaupunginjohtaja

v kaup ngin sihteeri

OUTOKUMMUN KAUPUNKI

Pekka Hyvönen
va. kaupunginjohtaja

Päivi Lintumäki
sote-tilaajajohtaja
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POLVIJÄRVEN KUNTA

Annu Ahonen
va. kunnanjohtaja

Helena KiTr
hallintojohtaja

RÄÄKKYLÄN KUNTA

Tuula Luukkonen
kunnanjohtaja

TOHMAJÄRVEN KUNTA

Olli Riikonen
kunnanjohtaja

atti Ikonen
talous-ja hallintojohtaja

VALTIMON KUNTA

Leena Mustonen
kunnanjohtaja

Helena Korhonen
kunnansihteeri

10.11.2016

Luovutuksensaajana

POHJOIS-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ

Ilkka Pirskanen
toimitusjohtaja

Ilkka Na’
hallintojohtaja

KAUPAN VAH VISTAJAN TODISTUS
Julkisena kaupanvahvistajana todistan, että luovuttajien,
Heinäveden kunnan puolesta Riitta A. Tilusja Sinikka Lappalainen
llomantsin kunnan puolesta Markku Lappalainen ja Hilkka Ikonen
Joensuun kaupungin puolesta Kari Karjalainen ja Mikko Kärkkäinen
Juuan kunnan puolesta Markus Hirvonen

j’

‘

““

Kontiolahden kunnan puolesta Jere Penttilä ja Riitta Himanka
Kiteen kaupungin puolesta Eeva-Liisa Auvinen
Lieksan kaupungin puolesta Jarkko Määttänen
Liperin kunnan puolesta Hannele Mikkanenja Pellervo Hämäläinen
Nurmeksen kaupungin puolesta Asko Saatsija..Ri1.kka-Eoren

OJL(

3Sc

Outokummun kaupungin puolesta Pekka Hyvönen ja Päivi Lintumäki
Polvijärven kunnan puolesta Annu Ahonen ja Helena Kaasinen
Rääkkylän kunnan puolesta Tuula Luukkonen
Tohmajärven kunnan puolesta Olli Riikonenja Matti Ikonen
Valtimon kunnan puolesta Leena Mustonen ja Helena Korhonen

Q

L( ‘7€J
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sekä luovutuksensaajan, Joensuusta olevan Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymän puolesta Ilkka Pirskanenja Ilkka Naukkarinen ovat
allekirjoittaneet tämän luovutuskirjan ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä
luovutusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja
todennut, että luovutuskirja on tehty maakaaren 2 luvun i :55ä säädetyllä tavalla.
Joensuussa, io. marraskuuta

2016.

JussKokkonen, kaupanvahvistajatunnus 739M2

