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1. LUKU – YLEISET MÄÄRÄYKSET 

1 § Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 

Kuntayhtymän nimi on TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ja sen koti-
paikka on Tampereen kaupunki. 
 

2 § Kuntayhtymän jäsenkunnat 

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, 
Vesilahti ja Ylöjärvi. 
 

3 § Tehtävät 

Kuntayhtymä huolehtii 
1) jäsenkuntien valtuustojen hyväksymässä seutustrategiassa kuntayhtymälle asete-

tuista tehtävistä 
2) kuntayhteistyön yleisestä kehittämisestä ja kuntien välisen yhteistoiminnan kehittä-

misestä 
3) yhteisten suunnittelu- ja kehittämishankkeiden toteuttamisesta 
4) jäsenkuntien yhteisestä edunvalvonnasta 
5) aluepolitiikan toteuttamisesta osaltaan 
6) muista yhteisesti sovittavista seutuyhteistyöhön liittyvistä tehtävistä. 

 

2. LUKU – TOIMIELIMET 
 

YHTYMÄKOKOUS 

4 § Yhtymäkokouksen tehtävät ja toimivalta 

Yhtymäkokous 
 

1. valitsee kuntayhtymän hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää puheenjohta-
jan ja varapuheenjohtajan 

2. hyväksyy kuntalain säädösten mukaisesti kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuo-
deksi talousarvion sekä sen yhteydessä taloussuunnitelman, 

3. päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä, tuloksesta, toimintakertomuksesta, vastuu-
vapauden myöntämisestä ja tarkastuslautakunnan ehdottamista toimenpiteistä, joi-
hin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta, 

4. hyväksyy tarkastussäännön ja hallintosäännön 
5. valitsee kuntayhtymän tarkastuslautakunnan sekä nimeää lautakunnan puheenjoh-

tajan ja varapuheenjohtajan  
6. valitsee JHTT-yhteisön tai yhden JHTT-tilintarkastajan ja hänelle varalle JHTT-

tilintarkastajan 
7. päättää muista seutuhallituksen esittämistä asioista 

 
Muut kuin tässä pykälässä tai tässä perussopimuksessa muualla mainitut tehtävät kuulu-
vat kuntayhtymän seutuhallitukselle. 
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5 § Jäsenkuntien yhtymäkokousedustajat ja äänivalta 

Kullakin jäsenkunnalla on yhtymäkokouksessa yksi (1) edustaja. 
 
Jäsenkuntien edustajien äänivalta määräytyy seuraavasti: 
 
Jäsenkuntien yhtymäkokouksessa on kullakin edustajalla kunnan ensimmäistä alkavaa  
25 000 asukasta kohti kaksi ääntä ja sen jälkeen jokaista alkavaa 25 000 asukasta kohti 
yksi ääni, kuitenkin enintään puolet (1/2) kokouksessa edustettuina olevien jäsenkuntien 
yhteisestä äänimäärästä. Täten äänimäärä jakautuu seuraavasti: Kangasala 3, Lempäälä 
2, Nokia 3, Orivesi 2, Pirkkala 2, Tampere 10, Vesilahti 2 ja Ylöjärvi 3. 
 

6 § Kutsumisaika 

Yhtymäkokouksen kokouskutsu on vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta lähetettävä 
jäsenkuntien kunnanhallituksille. 
 

7 § Päätösvaltaisuus 

Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään neljä (4) jäsenkuntaa on edustettuna 
kokouksessa ja yhtymäkokousedustajat edustavat vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kaik-
kien yhtymäkokousedustajien yhteenlasketusta äänimäärästä. 
 

8 § Toiminta 

Menettelystä yhtymäkokouksessa määrätään kuntayhtymän hallintosäännössä. 
 

SEUTUHALLITUS 

9 § Jäsenten lukumäärä 

Yhtymäkokous valitsee seutuhallitukseen kolmetoista (13) jäsentä ja henkilökohtaista va-
rajäsentä. Jäsenistä valitaan kuusi (6) väkiluvultaan suurimmasta jäsenkunnasta ja yksi (1) 
jokaisesta muusta jäsenkunnasta. 
 
Seutuhallituksen jäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi kerrallaan.  

10 § Seutuhallituksen tehtävät ja toimivalta 

Kuntayhtymän päätösvaltaa käyttää kuntayhtymän seutuhallitus siltä osin, kun se ei kuulu 
yhtymäkokouksen tehtäviin tai ole hallintosäännöllä taikka seutuhallituksen päätöksellä 
siirretty muille viranomaisille. 
 
Seutuhallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta so-
pimukset. 
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11 § Esittely 

Arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelyä sekä vastuuvapauden myön-
tämistä koskevat asiat yhtymäkokoukselle esittelee tarkastuslautakunta. 
 
Yhtymäkokouksen muista asioista päätetään seutuhallituksen esittelystä.  
 
Muutoin esittelystä määrätään kuntayhtymän hallintosäännössä. 
 

12 § Toimintakertomus 

Seutuhallituksen on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus kuntayhtymän 
hallinnosta. Toimintakertomuksessa on esiteltävä selvitys yhtymäkokouksen asettamien 
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Kertomus on annettava yhty-
mäkokoukselle asianomaisen vuoden tilinpäätöksen yhteydessä. 
 

13 § Allekirjoittaminen ja tiedoksiannot 

Kuntayhtymän puolesta tehtävät asiakirjat, sopimukset ja sitoumukset allekirjoitetaan seu-
tuhallituksen määräämällä tavalla. 
 
Seutuhallitus voi valtuuttaa yhden tai useamman henkilön allekirjoittamaan hallituksen 
puolesta valtuutuksessa määrättyjä kirjeitä, sopimuksia ja kuntayhtymän maksuliikkeen 
hoidossa tarvittavia asiakirjoja sekä muutoinkin käyttämään seutuhallituksen puhevaltaa. 
 

3. LUKU – KUNTAYHTYMÄN TALOUS 

14 § Peruspääoma 

Peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pääomasijoituksista. Peruspääomaa voidaan ko-
rottaa myös siirrolla oman pääoman muusta erästä. Peruspääoma jakaantuu jäsenkunta-
osuuksiin. 
 
Peruspääomaksi muodostetaan 50 senttiä jäsenkunnan asukasta kohden. Peruspääoma 
jakaantuu 1.1.2005 väkiluvun mukaisesti seuraavalla tavalla: 
 

- Kangasala  13 093 euroa  
- Lempäälä  8 867 euroa  
- Nokia  14 302 euroa  
- Orivesi  4 465 euroa  
- Pirkkala  7 280 euroa  
- Tampere  101 466 euroa  
- Vesilahti  1 838 euroa  
- Ylöjärvi  11 167 euroa 
-  

Yhteensä:  162 478 euroa  
-  

Uuden jäsenkunnan peruspääomasijoituksen määrästä ja suoritusajasta sekä peruspää-
oman korottamisesta siirrolla muusta omasta pääomasta päättää yhtymäkokous. 
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15 § Jäsenkuntien osuudet ja vastuu 

Jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteista määräyty-
vät peruspääomaosuuksien suhteessa. 
 
Kuntayhtymässä on pidettävä rekisteriä jäsenkuntien peruspääomaosuuksista.  
 

16 § Talousarvio ja -suunnitelma 

Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemi-
seen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. 
 
Talousarvio ja -suunnitelma tulee käyttötalouden osalta eritellä tehtävittäin ja investointien 
osalta hankkeittain. Seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma on 
toimitettava jäsenkunnille 30.9. mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma 15.1. 
mennessä.  
 
Tilikauden aikana hyväksyttävien talousarviomuutosten on perustuttava määrärahojen, tu-
loerien sekä tavoitteiden osalta toiminnan tai palveluiden käytön taikka talouden yleisten 
perusteiden tilikauden aikana jo tapahtuneisiin tai arvioitaviin muutoksiin. 

 

17 § Suunnitelmapoistot 

Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet hyväksyy seutuhallitus. 
 

18 § Jäsenkuntien laskutus ja maksuosuusennakot 

Vuosittaisista käyttömenoista jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisesti perustuen viimei-
sen virallisesti vahvistetun ajankohdan asukaslukujen suhteeseen. 
 
Varainhoitovuoden yhteisten menojen suoritusta varten jäsenkunnilta peritään ennakkoja. 
Ennakkojen perusteena on varainhoitovuoden hyväksyttyyn talousarvioon sisältyvä yh-
teismenojen määrä. Maksuosuuksien ennakot maksuun pannaan neljännesvuosittain, jol-
loin maksuosuutena on neljäsosa (1/4) osa kuntakohtaisesta vuosiarviosta. 
 
Seutuhallitus voi varainhoitovuoden aikana kuntayhtymän maksuvalmiuden salliessa siir-
tää ennakkojen maksuunpanon ajankohtaa myöhemmäksi tai jättää ennakot maksuun-
panematta. 
 
Seutuyhteistyön puitteissa yhteisesti sovittujen erillishankkeiden rahoituksesta voidaan so-
pia erikseen. 

19 § Viivästyskorko 

Maksun viivästyessä ovat jäsenkunta ja kuntayhtymä velvolliset maksamaan viivästyneelle 
maksusuoritukselleen viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 3 momentin mukaisesti. 
 

20 § Tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja hyväksyminen 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat seutuhallituksen jäsenet ja esittelijä. 
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Hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymäkokous päättää samalla tilikauden tuloksen käsitte-
lystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. 
 

21 § Kuntayhtymästä eroavan ja toimintaa jatkavien kuntien asema 

Mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä, sille suoritetaan yhtymäkokouksen päätöksellä 
kunnan osuus peruspääomasta tai osa siitä. Mikäli muut kunnat eivät lunasta eroavan jä-
senkunnan pääomaosuutta, alennetaan peruspääomaa. Korvaus peruspääomaosuudesta 
suoritetaan tasasuuruisina erinä 5 vuoden aikana eron voimaantulosta lukien. 
 

22 § Hallinnon ja talouden tarkastaminen 

Hallinnon ja talouden tarkastamisessa noudatetaan mitä siitä on säädetty kuntalaissa 
(365/95) ja määrätty kuntayhtymän tarkastussäännössä. Tarkastuslautakuntaan valitaan 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 2 jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtainen varajäsen 
siten, että jokaisesta jäsenkunnasta on vähintään yksi jäsen tai varajäsen lautakunnassa. 
 

4. LUKU – MUUT MÄÄRÄYKSET 
 

23 § Perussopimuksen muuttaminen 
Seutuhallitus tekee jäsenkuntien valtuustoille kuntayhtymäsopimuksen muutosehdotukset. 
 

24 § Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys 

Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymän purkautues-
sa yhtymähallituksen on huolehdittava loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muus-
ta järjestelystä. Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velko-
jen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille peruspääoma-
osuuksien suhteessa. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyt-
tämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan 
erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa. 
 

25 § Sopimuksen voimaantulo ja toiminnan aloittaminen 

Tämä perussopimus tulee voimaan, kun kaikkien jäsenkuntien valtuustot ovat sen hyväk-
syneet. 
 
Tämä perussopimus korvaa voimaantulopäivästään alkaen kesäkuussa 2005 kunnanval-
tuustojen hyväksymän perussopimuksen. 
 
Jäsenkuntien kunnanvaltuustojen päätökset perussopimuksen hyväksymisestä. 
 
Kangasala 13.10.2008 § 84  Lempäälä 27.8.2008 § 51   
Nokia 20.10.2008 § 107  Orivesi 8.9.2008 § 36   
Pirkkala 25.8.2008 § 43  Tampere 20.8.2008 § 219  
Vesilahti 25.8.2008 § 53  Ylöjärvi 21.8.2008 § 89 
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Kangasalla marraskuun     päivänä 2008 
 
Kangasalan kunnanhallitus    ______________________ 

Jukka Mäkelä Seppo Saarinen 
kunnanjohtaja talousjohtaja 

 
Lempäälässä marraskuun      päivänä 2008 
 
Lempäälän kunnanhallitus    _______________________ 

Olli Viitasaari   Riitta Valkeejärvi 
kunnanjohtaja   hallintopäällikkö 

 
Nokialla marraskuun      päivänä 2008 
 
Nokian kaupunginhallitus     

Markku Rahikkala 
kaupunginjohtaja 

 
Orivedellä marraskuun     päivänä 2008 
 
Oriveden kaupunginhallitus    ______________________ 

Juha Kuusisto   Timo Toivonen 
kaupunginjohtaja  hallintojohtaja 

 
Pirkkalassa marraskuun     päivänä 2008 
 
Pirkkalan kunnanhallitus    ______________________ 

Risto Koivisto   Juhani Flinkkilä 
kunnanjohtaja   hallintojohtaja 

 
Tampereella marraskuun      päivänä 2008 
 
Tampereen kaupunginhallitus    ______________________ 

Timo P. Nieminen  Juha Yli-Rajala 
pormestari   johtaja 

 
Vesilahdessa marraskuun      päivänä 2008 
 
Vesilahden kunnanhallitus   ______________________ 

Erkki Paloniemi  Minna Hutko-Peltoniemi 
kunnanjohtaja   hallintojohtaja 

 
Ylöjärvellä marraskuun      päivänä 2008 
 
Ylöjärven kaupunginhallitus    ______________________ 

Pentti Sivunen   Matti Peltomäki 
kaupunginjohtaja  kaupunginsihteeri 


