
  Liite 41 § KY-hallitus 20.5.2021, Liite 16 § KY-valtuusto 24.8.2021 

JÄRVISEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 
 
 
I luku          Koulutuskuntayhtymä  
 
1 § 
Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 
  

Kuntayhtymän nimi on Järviseudun koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on 
Lappajärvi. Oppilaitoksen nimi on Järviseudun ammatti-instituutti.  

 
2 § 
Koulutuskuntayhtymän tehtävät  
 

Koulutuskuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta ammatillista 
koulutusta, aikuiskoulutusta, oppisopimuskoulutusta, ammattikorkeakoulutusta sekä 
muita koulutuspalveluja.  

Koulutuskuntayhtymän ylläpitämässä oppilaitoksessa voidaan järjestää myös 
koulutusta tukevia oheispalveluja.  

3 § 
Koulutuskuntayhtymän jäsenkunnat  
 

Koulutuskuntayhtymän jäsenkunnat ovat Alajärven kaupunki, Alavuden kaupunki, 
Evijärven kunta, Kauhavan kaupunki, Lappajärven kunta, ja Vimpelin kunta.  

4 § 
Uuden jäsenkunnan ottaminen  
 

Uuden jäsenkunnan ottaminen edellyttää kuntayhtymän perussopimuksen 
muuttamista kuntalain mukaisesti.  

Uuden jäsenkunnan jäsenyys kuntayhtymässä alkaa, ellei toisin määrätä, 
perussopimuksen muutoksen hyväksymistä seuraavan kalenterivuoden alusta. 

 
II luku          Kuntayhtymän toimielimet  
 
Yhtymävaltuusto 

 
5 § 
Yhtymävaltuuston jäsenet  
 

Koulutuskuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, johon 
jäsenkunnat valitsevat kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi edustajansa.  

Koulutuskuntayhtymän valtuustossa on jokaisesta jäsenkunnasta, neljä (4) jäsentä, 
joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. 

 

 
 



 

 
6 §  
Äänivallan perusteet 
 

Kunkin kunnan äänimäärä määräytyy kunnan peruspääomaosuuden perusteella siten, 
että yksi osuus vastaa yhtä (1) ääntä. Yhtymävaltuuston yhteenlaskettu äänimäärä on 
sata (100).  Kunnan valitsemien jäsenten äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla 
olevien kesken. Kunnan peruspääomaosuus otetaan huomioon sellaisena kuin se on 
vaalin toimittamisen aikana.  

Yhden kunnan äänimäärän tulee olla alle puolet yhtymävaltuuston äänimäärästä.  

7 §  
Päätösvaltaisuus 
 

Yhtymävaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) 
yhtymävaltuuston jäsenistä on läsnä.  

8 §  
Yhtymävaltuuston tehtävät  
 

Yhtymävaltuuston kokous 

1. Päättää kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta 

2. Hyväksyy kuntayhtymän toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä päättää 
vastuuvapaudesta tilivelvollisille 

3. Valitsee kuntayhtymän hallituksen ja puheenjohtajiston  

4. Valitsee tarkastuslautakunnan jäsenet ja tilintarkastajat 

5. Päättää kuntayhtymän rahastoista ja niiden käytöstä  

Yhtymävaltuuston toiminnasta määrätään tarkemmin työjärjestyksessä.  

 

Yhtymähallitus 
 
9 §  
Kokoonpano ja toimikausi  
 

Koulutuskuntayhtymällä on yhtymähallitus, johon kuuluu yhdeksän (9) jäsentä, joista 
jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Jokaisesta jäsenkunnasta on vähintään yksi 
(1) edustaja yhtymähallituksessa.  

Yhtymähallituksella on puheenjohtaja ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa.  

Yhtymähallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valitaan yhtymävaltuuston 
toimikautta vastaavaksi ajaksi. Yhtymävaltuusto valitsee yhtymähallituksen jäsenet. 

10 §  
Yhtymähallituksen tehtävät 
 

Yhtymähallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen 
puolesta sopimukset.  



 

Yhtymähallituksen tehtävistä, päätösvallasta ja koolle kutsumisesta määrätään 
tarkemmin hallintosäännössä.  

11 §  
Kuntayhtymän nimen kirjoittaminen  
 

Kuntayhtymän nimen kirjoittamisesta määrätään hallintosäännössä.  

 

 

III luku Kuntayhtymän talous ja kuntayhtymän toiminnan sekä investointien 
rahoittaminen 
 
12 §  
Peruspääoma 
 

Kuntayhtymän peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pääomasijoituksista. 
Peruspääoma jakaantuu jäsenkuntaosuuksiin. Peruspääoman määrän vahvistaa 
yhtymävaltuusto.  

Taseen liitteessä peruspääoma ilmoitetaan jäsenkuntien osuuksina. 

Uuden jäsenkunnan peruspääomasijoituksen määrästä ja suoritusajasta sekä 
peruspääoman korottamisesta siirrolla tai muusta omasta pääomasta päättää 
yhtymävaltuusto.  

13 §  
Jäsenkuntien osuudet ja vastuu  
 

Jäsenkuntien osuudet kuntayhtymän varoihin määräytyvät kuntayhtymän 
peruspääomaosuuksien suhteessa.  

Jäsenkuntien vastuu kuntayhtymän veloista ja kuntayhtymään kohdistuvista 
velvoitteista sekä vastuista määräytyy kuntayhtymän peruspääomaosuuksien 
suhteessa. Sama koskee sellaisia kuntayhtymän menoja, joita ei muutoin saada 
katetuksi. 

Kuntayhtymässä on pidettävä rekisteriä jäsenkuntien peruspääomaosuuksista.  

Peruspääomalle ei makseta korkoa.  

Jäsenkunnilta perittävien maksuosuuksien ja muiden suoritusten erääntymisajat 
määritellään siten, että jäsenkunnille jää vähintään neljäntoista (14) päivän 
suoritusaika.  

Viivästyneelle suoritukselle jäsenkunta tai kuntayhtymä maksaa korkolain 4 §:n 1 
momentin mukaisen viivästyskoron. 

14 §  
Talousarvio- ja taloussuunnitelma 
 

Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava riittävän ajoissa 
tilaisuus esitysten tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi ja 
sopeuttamiseksi jäsenkuntien toiminnallisiin tavoitteisiin ja taloudellisiin 
mahdollisuuksiin. 



 

Olennaisista kuntayhtymän toimintaan ja talouteen liittyvistä muutoksista ja 
hankkeista on pyydettävä erikseen jäsenkuntien lausunnot.  

Yhtymähallituksen ehdotus talousarvioksi ja -suunnitelmaksi on toimitettava 
yhtymävaltuustolle ja jäsenkunnille viimeistään 15.12. 

Yhtymähallituksen esityksessä talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi on otettava 
kantaa jäsenkuntien tekemiin esityksiin.  

Muutokset talousarvioon on hyväksyttävä talousarviovuoden aikana. 

 

15 §   
Talouden ja toiminnan seurantajärjestelmä sekä raportointi jäsenkunnille 
 

Kuntayhtymällä on talouden ja toiminnan ajantasainen seurantajärjestelmä, jolla 
todennetaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen tai niistä poikkeaminen. 

Yhtymähallitus raportoi puolivuosittain jäsenkuntakohtaisesti toiminnan ja talouden 
toteutumisesta jäsenkunnille. 

     

16 §  
Suunnitelmapoistot  
 

Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet hyväksyy yhtymävaltuusto. 

  

17 §  
Toiminnan rahoitus  
 

Kuntayhtymän on rahoitettava toimintansa ja investointinsa rahoituslainsäädännön 
mukaisella rahoituksella, valtionosuuksilla, EU- ja muulla projektirahoituksella, 
opetus- ja muiden palveluiden myynnistä saatavilla sekä muilla tuloilla.  

Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menot sopeutetaan valtionrahoituksen ja 
kuntayhtymän omien tulojen tasolle.  

18 § 
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.  

Mikäli jäsenkunnat eivät ole hyväksyneet kuntalain 119 §:n 2 momentissa tarkoitettua 
selvityshenkilön tekemää ehdotusta alijäämän kattamisesta kuntalain 57 §:ssä 
säädetyllä tavalla, jäsenkunnat vastaavat alijäämän kattamisesta perussopimuksen 13 
§:n mukaisesti.  

 

 

 



 

19 §  

Suoritteiden hinnoittelu ja laskutus  
 

Suoritehinnoittelun perustana on omakustannushinta, joka sisältää toiminnan 
välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. 
Suoritteella tarkoitetaan kuntayhtymän tuottamia palveluita ja tavaroita.  

Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Jollei jäsen kuntien ja 
kuntayhtymän kesken muuta sovita, tulee laskusta käydä ilmi kunnan 
maksuvelvollisuuden perusteet.  

Suoritteiden hinnoitteluperusteet vahvistaa yhtymävaltuusto talousarvion 
hyväksymisen yhteydessä. Hinnoitteluperusteet tulee vahvistaa vähintään 
osajäsenyystasolla. Suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa yhtymähallitus etukäteen 
15.12. mennessä. Yksikköhintoja määrättäessä arvioidaan suoritteiden määrä ja 
asiakkailta perittävien maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan muiden tulojen 
määrä. Yksikköhintoja voidaan muuttaa toimintavuoden aikana talousarvion 
hyväksyttyyn muutokseen perustuen ja niin, että yksikköhintoja korottava muutos voi 
tulla voimaan aikaisintaan ilmoitusta seuraavan toisen lukukauden alusta lukien.  

Mikäli riittävän oman pääoman turvaaminen, korjausinvestointeihin varautuminen tai 
pidemmällä aikavälillä terve ja tasapainoinen taloudenhoito edellyttävät 
jälleenhankintahintaisten poistojen käyttöä palvelusuoritteiden hinnoittelussa, 
voidaan se toteuttaa yhtymävaltuuston päätöksellä.  

20 §  
Investointien pääomarahoitus 
 

Kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta investointimenoihin valtionosuutena, 
jäsenkunnan rahoitusosuutena, jäsenkunnan suostumuksella peruspääoman 
korotuksena, lainana rahoituslaitokselta tai käyttää muita rahoitusinstrumentteja   
yhtymävaltuuston hyväksymän rahoitus- ja korkoriskipolitiikan mukaisesti.  

Jäsenkunnan rahoitusosuus investointimenoihin määräytyy peruspääomaosuuden 
mukaisessa suhteessa. 

Pysyvien vastaavien hankintamenoon kohdistettu valtionosuus, investointiavustus tai 
muu rahoitusosuus kirjataan hankintamenon vähennykseksi.  

Varautuminen kuntayhtymän tulevien investointien rahoitukseen on jäsenkuntien 
vastuulla.  

21 §  
Rahastojen perustaminen  
 

Kuntayhtymällä voi olla omaan pääomaan kuuluvia rahastoja. Rahastojen 
perustamisesta ja niiden säännöistä päättää yhtymävaltuusto.  

22 §  
Jäsenkunnan maksuosuuden erääntyminen ja viivästyskorko 
  

Jäsenkunnilta perittävien maksuosuuksien ja muiden suoritusten erääntymisajat 
määritellään siten, että jäsenkunnille jää vähintään neljäntoista (14) päivän 
suoritusaika. 



 

Viivästyneelle suoritukselle jäsenkunta tai kuntayhtymä maksaa korkolain 4 §:n 1 
momentin mukaisen viivästyskoron  

23 §  
Tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja hyväksyminen  
 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijä.  

Hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymävaltuusto päättää samalla tilikauden tuloksen 
käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.  

     
24 §  
Kuntayhtymästä eroavan ja toimintaa jatkavien kuntien asema 
 

Mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä, siirtyy osajäsenyyteen tai aikaisempaa 
suppeampaa osajäsenyyteen, sille suoritetaan kunnan osuus peruspääomasta, josta 
on vähennetty kunnan osuus kuntayhtymän lainoista. Mikäli muut kunnat eivät 
lunasta eroavan kunnan pääomaosuutta, alennetaan peruspääomaa. Korvaus 
peruspääomaosuudesta suoritetaan tasasuuruisina erinä viiden (5) vuoden aikana 
eron voimaantulosta lukien korottomana.  

 

IV LUKU HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS 
 
25 §  
Hallinnon ja talouden tarkastus 
 

Hallinnon ja talouden tarkastamisessa noudatetaan, mitä siitä on säädetty kuntalaissa 
ja määrätään hallintosäännössä.  

26 §  
Tarkastuslautakunta 

Kuntayhtymässä on tarkastuslautakunta, jonka tehtävistä säädetään kuntalaissa. 
Tarkastuslautakunnan kokoonpanosta, toimivallasta ja koollekutsumisesta määrätään 
tarkemmin hallintosäännössä. 

Tarkastuslautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja siinä tulee olla 
jäsen jokaisesta kuntayhtymän kunnasta. 

 
V LUKU Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys 
 
27 §  
Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys 
 

Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Jäsenkuntien 
valtuustot päättävät kuntayhtymän purkamisen yksityiskohtia koskevasta 
sopimuksesta. 

Kuntayhtymän purkautuessa yhtymähallituksen on huolehdittava loppuselvityksestä, 
elleivät jäsenkunnat sovi muusta 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 suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset 
suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa.  

Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät loppuselvityksen.  

Viimeinen tilinpäätös ja vastuuvapaus käsitellään jäsenkuntien valtuustoissa. 

 

28 §  
Perussopimuksen muuttaminen 
 

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

29 §  
Voimaantulo ja soveltaminen 
 

Tämä perussopimus tulee voimaan 11.10.2021. 

Tämä perussopimus korvaa aikaisemman vuonna 2014 voimaan tulleen 
perussopimuksen.  

 

Paikka ja päivämäärä  14. päivänä syyskuuta 2021 

 

Vesa Koivunen                                                                           Liisa Heinämäki 

Alajärven kaupunki      Alavuden kaupunki  

 

 

Mikko Huhtala                                                                            Markku Lumio 

Evijärven kunta      Kauhavan kaupunki  

 

 

Sami Alasara                                                                               Sam Leijonanmieli 

Lappajärven kunta     Vimpelin kunta  

 

 

 

 

 

 


