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1 LUKU JÄSENKUNNAT JA TEHTÄVÄT
1 § Nimi ja kotipaikka
Kuntayhtymän nimi on Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Valkeakosken kaupunki.
2 § Jäsenkunnat
Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Akaa, Kangasala, Lempäälä, Pälkäne, Urjala ja Valkeakoski.
3 § Tehtävät
Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää toisen asteen ammatillista koulutusta ja tuottaa myös muita
toimialaansa kuuluvia tai sitä tukevia koulutus- ja muita palveluja.
Kuntayhtymä hallinnoi tehtäviensä hoitamiseksi perustettua oppilaitosta.
Kuntayhtymä on osakkaana perustamassaan ja omistamassaan VAAOkoulutus Oy:ssä, mikä hoitaa kuntayhtymän koulutustehtävää ensisijaisesti kilpailuilla markkinoilla.
Kuntayhtymä voi olla osakkaana osakeyhtiössä ja jäsenenä muissa yhteisöissä.
4 § Jäsenkuntien osuudet ja vastuut
Jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteista määräytyvät peruspääomaosuuksien suhteessa.
Kuntayhtymässä on pidettävä luetteloa jäsenkuntien peruspääomaosuuksista.
Eläkemenoperusteisesta KVTEL-maksuvastuusta vastaavat toiminnassa mukana olleet jäsenkunnat aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.
5 § Jäsenkunnan eroaminen sekä toimintaa jatkavien jäsenkuntien asema
Jäsenkunnan, joka haluaa erota kuntayhtymästä, tulee ilmoittaa siitä kuntayhtymän hallitukselle.
Eroaminen tapahtuu kalenterivuoden päättyessä jäsenkunnan ilmoitettua eroamisesta vähintään
vuotta aikaisemmin.
Jäsenkunnan erotessa kuntayhtymästä sille voidaan suorittaa yhtymävaltuuston päätöksellä sen
osuus nettovarallisuudesta tai osa siitä. Korvaus peruspääomaosuudesta suoritetaan tasasuuruisina erinä 10 vuoden aikana eron voimaantulosta lukien, ellei muusta aikataulusta erikseen sovita.
Kuntayhtymästä eroava kunta voi luovuttaa osuutensa ja jäsenkunta voi luovuttaa osan osuuksistaan kuntayhtymän varoihin toiselle jäsenkunnalle sen mukaan kuin asianomaisten kuntien kesken sovitaan. Luovutuksesta on ilmoitettava kuntayhtymälle.
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Jos jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä tai luopuu osasta osuuksiaan, kuntayhtymä voi yhtymävaltuuston päättämien perusteiden mukaisesti lunastaa osuudet kunnalta.
Mikäli jäsenkunnan eroaminen koskee vain osaa kuntayhtymän toiminnasta, koskee edellä tarkoitettu jäsenkunnan osuus vastaavasti tätä toimintaa.
Luovutettuihin osuuksiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet alkavat tai siirtyvät luovutusta seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä, jollei yhtymävaltuuston päätöksen mukaan toisin sovita.

2 LUKU YHTYMÄVALTUUSTO
6 § Ylin päättävä elin
Kuntayhtymän ylin päättävä toimielin on yhtymävaltuusto.
7 § Yhtymävaltuuston jäsenten valinta ja äänivalta
Jäsenkuntien valtuustojen valitsemista jäsenistä ja varajäsenistä koostuvan yhtymävaltuuston
toimikausi on jäsenkuntien valtuustojen toimikausi. Yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen
keskuudestaan yhtymävaltuustolle puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.
Kuntayhtymän jäsenkunnat valitsevat yhtymävaltuustoon jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:
Jäsenkunta
Akaa
Kangasala
Lempäälä
Pälkäne
Urjala
Valkeakoski
Yhteensä

Edustajat
3
1
2
1
1
3
11

Äänimäärä
32
1
8
3
2
44
90

Jos kuntaa edustaa kaksi tai useampi jäsen, jakaantuu kunnan äänimäärä tasan sen saapuvilla
olevien edustajien kesken.
8 § Yhtymävaltuuston päätösvaltaisuus
Yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) jäsenistä on läsnä.
9 § Yhtymävaltuuston tehtävät
Yhtymävaltuusto päättää
 strategiasta
 hallintosäännöstä
 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta
 omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta
 varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista
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sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
takaussitoumusten tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
jäsenten valitsemisesta toimielimiin
luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
tilintarkastajan valitsemisesta
tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
muista valtuuston päätettäväksi säädetyistä ja määrätyistä asioista

Yhtymävaltuuston on viimeistään kesäkuussa
1)
2)

käsiteltävä yhtymähallituksen laatima tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja
tarkastuslautakunnan arviointikertomus sekä tilintarkastajan kertomus samoin
kuin tehtyjen muistutusten johdosta annetut selitykset ja lausunnot;
päätettävä tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä
yhtymähallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä niistä toimenpiteistä, joihin
edellisessä kohdassa mainitut kertomukset saattavat antaa aihetta; ja

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

3 LUKU YHTYMÄHALLITUS JA KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA
10 § Yhtymähallituksen kokoonpano, toimikausi ja äänimäärä
Yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen yhtymähallitukseen seitsemän (7) jäsentä ja näille valitut seitsemän henkilökohtaista varajäsentä. Yhtymähallituksen jäseniä valittaessa noudatetaan
kunnallisvaalilain suhteellisuusperiaatetta ottaen huomioon jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamat äänimäärät huomioiden kuntien omistusosuuksien
suhteet.
Kullakin jäsenellä on kokouksessa yksi (1) ääni.
11 § Yhtymähallituksen tehtävät
Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymää ja sen hallintoa siten kuin siitä on erikseen kuntalaissa ja erityislaeissa säädetty tai perussopimuksessa ja kuntayhtymän hallintosäännössä määrätään.
Yhtymähallitus valvoo yhtymän etua, edustaa yhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset.
Yhtymähallituksen muista tehtävistä, päätösvallasta ja koollekutsumisesta määrätään tarkemmin
hallintosäännössä.
Yhtymähallituksen alaisuuteen voidaan perustaa jaostoja, joiden tehtävistä, päätösvallasta ja
koollekutsumisesta määrätään tarkemmin hallintosäännössä.
Yhtymävaltuusto voi hallintosäännössä siirtää toimivaltaansa yhtymähallitukselle sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille.
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12 § Kuntayhtymän nimen kirjoittaminen
Oikeudesta kuntayhtymän nimen kirjoittamiseen määrätään hallintosäännössä.
13 § Kuntayhtymän johtaja
Kuntayhtymällä on johtaja, joka johtaa yhtymähallituksen alaisena kuntayhtymän hallintoa, taloutta ja muuta toimintaa.
Kuntayhtymän johtajan tehtävistä, oikeuksista ja velvollisuuksista määrätään tarkemmin hallintosäännössä ja johtajasopimuksessa.

4 LUKU MUUT TOIMIELIMET
14 § Muut toimielimet
Kuntayhtymällä voi olla muita yhtymävaltuuston päättämiä toimielimiä, joiden kokoonpanosta,
päätösvallasta ja koollekutsumisesta määrätään hallintosäännössä.

5 LUKU OMISTAJAOHJAUS
15 § Omistajaohjaus
Kuntayhtymän johdolla ja jäsenkunnilla on neuvottelumenettely, jossa sovitaan kuntayhtymän talouden ja toiminnan pitkän aikavälin suunnittelua ja tavoitteita koskevista periaatteista ottaen
huomioon palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka.
Ennen kuin yhtymävaltuusto hyväksyy talousarvion ja –suunnitelman, ehdotus lähtee lausunnolle
jäsenkuntiin. Tarvittaessa jäsenkuntien johto kutsutaan neuvotteluun koulutuskuntayhtymään
ja/tai kuntayhtymän johtaja vierailee jäsenkunnissa.
16 § Konserniohje
Kuntayhtymässä on konserniohje, jonka yhtymävaltuusto hyväksyy.

6 LUKU TALOUS
17 § Peruspääoma ja jäsenkuntien osuudet
Peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pääomasijoituksista. Peruspääomaa on mahdollista korottaa myös siirroilla oman pääoman muusta erästä. Peruspääoma jakaantuu jäsenkuntaosuuksiin, jotka ovat tilinpäätöksen 2016 mukaan seuraavat:
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Akaa
Kangasala
Lempäälä
Pälkäne
Urjala
Valkeakoski

osuus peruspääomasta

%

1.770.643,96
35.948,75
285.482,51
108.548,89
72.600,15
4.502.160,01
6.775.384,27

26,13
0,53
4,21
1,60
1,07
66,45
100

Peruspääoman korottamisesta päättää yhtymävaltuusto.
Uuden jäsenkunnan osuuden tai jäsenkuntaosuuden lisäyksen edellyttämästä pääomasijoituksen
määrästä ja suoritusajasta päättää yhtymävaltuusto. Kuntayhtymässä on pidettävä rekisteriä jäsenkuntien peruspääomaosuuksista.
18 § Jäsenkuntien osuudet varoista ja vastuut veloista ja velvoitteista
Jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteista määräytyvät peruspääomaosuuksien suhteessa.
Eläkemenoperusteisesta KVTEL-maksuvastuusta vastaavat toiminnassa mukana olleet jäsenkunnat aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.
19 § Talousarvio ja -suunnitelma
Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.
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 30. lokakuuta mennessä ja hyväksytty talousarvio ja – suunnitelma
kunnille 30. marraskuuta mennessä.
20 § Talouden ja toiminnan seurantajärjestelmä sekä raportointi jäsenkunnille
Kuntayhtymällä on talouden ja toiminnan ajantasainen seurantajärjestelmä, jolla todennetaan
asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ja niistä poikkeaminen.
Yhtymähallitus raportoi kaksi (2) kertaa vuodessa jäsenkunnille toiminnan ja talouden toteutumisesta talousarvioon määritettyjen toiminnallisten ja taloudellisten mittareiden mukaisesti.
21 § Tilikauden yli- ja alijäämäkäsittely
Kuntayhtymä suorittaa viimeisen vahvistetun taseen mukaisille jäsenkuntien peruspääomaosuuksille yhtymävaltuuston vuosittain tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä päättämän koron.
Mahdollinen korko maksetaan jäsenkunnille kesäkuun loppuun mennessä.
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22 § Alijäämän kattaminen
Jos kuntayhtymä ei ole kattanut kuntayhtymän taseeseen kertynyttä alijäämää kuntalain 110 §
esitetyssä määräajassa, valtiovarainministeriö voi määrätä kuntayhtymää ja sen jäsenkuntia kuultuaan riippumattoman selvityshenkilön, jonka tehtävänä on laatia ehdotus kuntayhtymän ja jäsenkuntien väliseksi sopimukseksi. Selvityshenkilön tulee ehdotusta laatiessaan kuulla kuntayhtymää
ja jäsenkuntia.
Mikäli jäsenkunnat eivät ole hyväksyneet edellä olevassa momentissa tarkoitettua selvityshenkilön tekemää ehdotusta alijäämien kattamisesta kuntalain 56 §:ssä säädetyllä tavalla, jäsenkunnat
vastaavat alijäämän kattamisesta perussopimuksen 18 §:n mukaisesti.
23 § Tilinpäätös
Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijä.
Hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymävaltuusto päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja
tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.
24 § Kuntayhtymän tiedonantovelvollisuus
Kuntayhtymän on annettava jäsenkuntien kunnanhallitukselle kuntakonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot.

7 LUKU KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHOITTAMINEN
25 § Kuntayhtymän 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.
26 § Investoinnit ja pääomarahoitus
Kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta investointimenoon valtionosuutena, jäsenkunnan rahoitusosuutena tai oman pääoman ehtoisena sijoituksena tai lainana jäsenkunnalta tai vakuutustai rahoituslaitokselta. Jäsenkuntien rahoitusosuuksien tai oman pääoman ehtoisen sijoituksen
ehdoista päättää kuntayhtymässä yhtymävaltuusto.
Jäsenkunnalta perittävä maksuosuus investoinnin rahoittamiseen otetun lainan lyhennykseen
merkitään jäsenkuntaosuuden lisäykseksi.
Jäsenkuntaosuuden lisäyksen merkitsemisestä peruspääomaan tai sijoituspääomarahastoon
päättää yhtymävaltuusto.
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27 § Suunnitelmapoistot
Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet hyväksyy yhtymävaltuusto.
28 § Jäsenkunnan maksuosuuden erääntyminen ja viivästyskorko
Jäsenkunnilta perittävien maksuosuuksien ja muiden suoritusten erääntymisaika on neljätoista
(14) päivää.
Maksun viivästyessä kuntayhtymä perii korkolain 4 §:n mukaisen viivästyskoron.

29 § Rahastot
Sijoituspääomarahaston tai muun rahaston perustamisesta ja niiden säännöistä päättää yhtymävaltuusto.

8 LUKU HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS
30 § Tarkastuslautakunta
Kuntayhtymässä on tarkastuslautakunta, jonka tehtävistä säädetään kuntalaissa. Tarkastuslautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä sekä jokaiselle jäsenelle henkilökohtainen varajäsen. Tarkastuslautakunnan toimivallasta ja koollekutsumisesta määrätään tarkemmin hallintosäännössä.
31 § Hallinnon ja talouden tarkastus
Hallinnon ja talouden tarkastamisessa noudatetaan, mitä siitä on säädetty kuntalaissa ja määrätään hallintosäännössä.
32 § Sisäinen tarkastus
Kuntayhtymällä on sisäisen tarkastuksen toiminto. Sisäisen tarkastuksen toiminnasta määrätään
tarkemmin hallintosäännössä

9 LUKU KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN JA LOPPUSELVITYS
33 § Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys
Kuntayhtymän purkamisesta päättää jäsenkuntien valtuustot.
Kuntayhtymän purkautuessa yhtymähallituksen on huolehdittava loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat päätä muusta järjestelystä.
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Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä
sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille peruspääomaosuuksien suhteessa.
Mikäli kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä
on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvollisia suorittamaan erotuksen edellä mainittujen
osuuksien suhteessa.
34 § Perussopimuksen muuttaminen
Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa
ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.
35 § Sopimuksesta aiheutuvien erimielisyyksien ratkaiseminen
Yhteistoimintasopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan hallintoriita-asioina Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa.

10 LUKU VOIMAANTULO
23 § Voimaantulo
Tämä perussopimus tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2018.
.

