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YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

PERUSSOPIMUS
I
YLEISET MÄÄRÄYKSET
1 § Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka
Kuntayhtymän nimi on Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on
Iisalmen kaupunki.
2 § Jäsenkunnat
Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat: Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi, Rautavaara ja Vieremä.

3 § Kuntayhtymän tehtävä
Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta:
-

ammatillisesta koulutuksesta annetussa lainsäädännössä säädettyä opetusta ja muuta toimintaa,
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa lainsäädännössä säädettyä
opetusta ja muuta toimintaa,
toteuttaa koulutus- ja elinkeinoelämän kehitystyötä tukevaa hanketoimintaa.

Lisäksi kuntayhtymä voi järjestää lukiolain mukaista koulutusta niissä jäsenkunnissa, jotka omaehtoisesti ovat luopuneet lukiokoulutuksen järjestämisestä.
Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää Ylä-Savon ammattiopisto nimistä oppilaitosta ja muita oppilaitoksia sen mukaan kuin yhtymävaltuusto
on päättänyt. Jäsenkuntia on kuultava ennen kuin kuntayhtymään perustetaan tai liitetään uusi oppilaitos tai entinen lakkautetaan.
Kuntayhtymä voi olla jäsenenä tai osakkaana koulutukseen liittyvissä yhteisöissä ja organisaatioissa.

II
KUNTAYHTYMÄN TOIMIELIMET
YHTYMÄVALTUUSTO
4 § Yhtymävaltuusto, äänivallan perusteet ja jäsenten lukumäärä
Kuntayhtymän päätösvaltaa käyttää jäsenkuntien valitsema yhtymävaltuusto.
Yhtymävaltuustossa on yhteensä 1000 ääntä, jotka jakaantuvat jäsenkuntien
kesken samassa suhteessa kuin kuntien osuudet kuntayhtymän varoihin. Äänimäärät pyöristetään lähimpään kokonaislukuun. Kunnan äänimäärä jakaantuu saapuvilla olevien kunnan edustajien kesken tasan.
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Yhden kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä voi olla kuitenkin
enintään 500 ääntä.
Yhtymävaltuuston jäsenmäärä määräytyy sen mukaan kuin kuntien äänimäärä oli vaalia edeltäneen vuoden lopussa:
Äänimäärä
1 - 50
51 - 200
201 - 350
351 -

Jäsenmäärä
1
2
3
4

Jäsenkuntien osuudet ja äänimäärät sekä yhtymävaltuuston jäsenmäärä tämän perussopimuksen voimaantulohetkellä on esitetty liitteessä. Yhtymähallitus vahvistaa taulukkoon mahdollisesti tulevat muutokset.
5 § Kokoontuminen ja kokousmenettely
Yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) jäsenistä on
saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.
Kokouskutsu on vähintään seitsemän päivää ennen kokousta lähetettävä
yhtymävaltuuston jäsenille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille.
Yhtymävaltuuston toiminnasta määrätään tarkemmin työjärjestyksessä.
6 § Yhtymävaltuuston tehtävät
Kuntayhtymässä ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, joka
1. päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista,
2. päättää hallinnon järjestämisen perusteista,
3. päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyy talousarvion ja
kolmea tai useampaa vuotta koskevan toiminta- ja taloussuunnitelman,
4. päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta,
5. päättää kuntayhtymän hallintosäännöstä ja muista hallinnon järjestämiseksi tarpeellisista säännöistä,
6. päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista,
7. valitsee kuntayhtymän johtajan,
8. hyväksyy tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapaudesta,
9. päättää muista yhtymävaltuuston päätettäväksi säädetyistä ja määrätyistä
asioista.
Muut tehtävät kuuluvat yhtymähallitukselle, ellei johtosäännöllä toisin määrätä.

YHTYMÄHALLITUS JA MUUT TOIMIELIMET
7 § Yhtymähallitus
Kuntayhtymän hallintoa johtaa yhtymähallitus, johon valtuusto valitsee toimikaudekseen yhdeksän (9) jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen sekä määrää valituista puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan.
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Hallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset, ellei sopimusten tekemistä ole johtosäännössä siirretty kuntayhtymän muulle toimielimelle tai viranhaltijalle.
Tarkemmin yhtymähallituksen toiminnasta ja päätösvallasta määrätään kuntayhtymän hallintosäännössä.
8 § Tarkastuslautakunta
Kuntayhtymässä on tarkastuslautakunta, johon valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten viisi (5)
jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen sekä määrää valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Lautakunnan kaikkien jäsenten tulee olla yhtymävaltuuston jäseniä tai varajäseniä.
Tarkastuslautakunnan on laadittava arviointikertomus edelliseltä kalenterivuodelta toukokuun loppuun mennessä.
Muutoin tarkastuslautakunnan tehtävistä on säädetty kuntalaissa ja määrätty
kuntayhtymän tarkastussäännössä.
9 § Tilintarkastaja

Tilintarkastuksesta ja tilintarkastajan tehtävistä on säädetty kuntalaissa ja
määrätty kuntayhtymän tarkastussäännössä.
Tilintarkastajan on annettava tilintarkastuskertomus edelliseltä kalenterivuodelta toukokuun loppuun mennessä.

10 § Esittely

Asioiden käsittely toimielinten kokouksissa tapahtuu viranhaltijan esittelystä.
Esittelijöistä määrätään kuntayhtymän hallintosäännössä.

11 § Kuntayhtymän nimen kirjoittaminen
Kuntayhtymän nimen kirjoittamisesta määrätään hallintosäännössä.

III
KUNTAYHTYMÄN TALOUS SEKÄ HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTAMINEN

12 § Peruspääoma

Peruspääoma on muodostettu vuoden 1996 tilinpäätöksen käyttöpääomasta
vuoden 1997 aloittavaan taseeseen kirjanpitolautakunnan kuntajaoston taseohjeen mukaisesti. Peruspääoman määrän on vahvistanut yhtymävaltuusto.
Peruspääoma on jaettu jäsenkuntien osuuksiksi vuoden 1996 tilinpäätöksen
omistusosuuksien suhteessa. Peruspääoma ilmoitetaan jäsenkuntien osuuksina osajäsenyyksien edellyttämällä tarkkuudella taseen liitteessä.
Uuden jäsenkunnan ja osajäsenyyttä laajentaneen kunnan peruspääomasijoituksen määrästä ja suoritusajasta sekä peruspääoman korottamisesta siirrolla muusta omasta pääomasta päättää yhtymävaltuusto.
Peruspääomaosuuksille mahdollisesti maksettavasta korosta päättää yhtymävaltuusto talousarvion vahvistamisen yhteydessä.
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13 § Jäsenkuntien osuudet ja vastuu
Jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteista määräytyvät peruspääomaosuuksien suhteessa.
Kuntayhtymässä on pidettävä rekisteriä jäsenkuntien peruspääomaosuuksista.

14 § Talousarvio ja -suunnitelma
Hallituksen ehdotus kuntayhtymän talousarvioksi ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on toimitettava valtuutetuille viimeistään marraskuun 15. päivään
mennessä. Yhtymävaltuusto hyväksyy talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman joulukuun 15. päivään mennessä.
Toiminta- ja taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava
tilaisuus tehdä ehdotuksia kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.
Talousarvio ja -suunnitelma tulee käyttötalouden osalta eritellä tehtävittäin ja
investointien osalta hankkeittain.
Tilikauden aikana hyväksyttävien talousarviomuutosten on perustuttava määrärahojen, tuloerien sekä tavoitteiden osalta toiminnan tai palvelujen käytön
taikka talouden yleisten perusteiden tilikauden aikana jo tapahtuneisiin tai arvioitaviin muutoksiin.

15 § Toiminnan rahoitus
Kuntayhtymän on rahoitettava käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menonsa
rahoituslainsäädännön mukaisella rahoituksella, valtionosuuksilla, EU- ja
muulla projektirahoituksella, opetus- ja muiden palveluiden myynnistä saatavilla palvelumaksuilla ja muilla tuloilla. Kuntayhtymä voi ottaa vastaan lahjoituksia.
Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menot on sopeutettava valtionrahoituksen
ja kuntayhtymän omien tulojen tasolle kolmen vuoden taloussuunnitelmajaksolla. Tuloslaskelman tilikauden tulos siirretään kuntayhtymän omaan pääomaan.
16 § Investointien pääomarahoitus
Kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta investointimenoihin valtionosuutena, jäsenkunnan oman pääoman ehtoisena sijoituksena taikka lainana jäsenkunnilta tai rahoituslaitokselta. Mikäli investointimeno katetaan peruspääoman korotuksella, jäsenkunnan osuus korotuksesta määräytyy peruspääomaosuuksien suhteessa.
Jos investointihankkeen rahoitukseen saadaan valtionosuutta, investointiavustusta, liittymismaksua, johon ei liity palautusvelvollisuutta, taikka muuta
rahoitusosuutta, saatu määrä kirjataan hankintamenon vähennykseksi. Poistolaskennassa arvoperustana pidetään saadulla rahoitusosuudella vähennettyä hankintamenon määrää.
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17 § Suunnitelmapoistot
Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet hyväksyy yhtymävaltuusto.
18 § Rahastojen perustaminen
Rahastojen perustamisesta ja niiden säännöistä päättää yhtymävaltuusto.
19 § Viivästyskorko

Maksun viivästyessä kuntayhtymä perii korkolain 4 §:n 3 momentin mukaisen
viivästyskoron.

20 § Tilinpäätöksen laatiminen ja hyväksyminen
Tilinpäätöksen allekirjoittaa yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijä.
Varainhoitovuoden tilinpäätös on annettava tilintarkastajan tarkastettavaksi
viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.
Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomuksessa mahdollisesti tehtyjen muistutusten
johdosta annetut selitykset ja yhtymähallituksen lausunto on toimitettava yhtymävaltuustolle viimeistään toukokuun aikana.
Hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymävaltuusto päättää samalla tilikauden
tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista
toimenpiteistä.

LIITTYMINEN JA EROAMINEN
21 § Uuden jäsenkunnan ottaminen
Kunnan, joka haluaa tulla kuntayhtymän jäseneksi, tulee tehdä siitä ilmoitus
kuntayhtymälle. Kunta voidaan hyväksyä jäseneksi jäsenkuntien yhtäpitävillä
päätöksillä.
Kunta voi lunastaa peruspääomaosuuksia jäsenkunnilta kuntien sopimalla
tavalla tai sijoittaa kuntayhtymään sovittavan peruspääomaosuuden.
Uuden jäsenkunnan oikeudet ja velvollisuudet alkavat 1 momentissa tarkistettua jäsenkuntien päätöstä seuraavan kalenterivuoden alusta.
22 § Kuntayhtymästä eroavan ja toimintaa jatkavien kuntien asema
Mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä, sille ei suoriteta osuutta peruspääomasta.
Eroamisesta kunnan on ilmoitettava kuntalain 84 §:n mukaisesti valtuutettujen toimikauden päättymistä edeltävän kalenterivuoden loppuun mennessä.
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23 § Kuntayhtymän purkaminen
Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymän
purkautuessa yhtymähallituksen on huolehdittava loppuselvityksestä, elleivät
jäsenkunnat sovi muusta järjestelystä. Kuntayhtymän varat, joita ei voida tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamisen 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.

VOIMAANTULO JA SOVELTAMINEN
24 § Perussopimuksen voimaantulo
Tämä perussopimus tulee voimaan 1.1.2011.

Perussopimuksen hyväksyminen:
Tämä perussopimus on hyväksytty jäsenkuntien valtuustoissa seuraavasti:
Iisalmen kaupunginvaltuustossa

20.12.2010 § 138

Keiteleen kunnanvaltuustossa

20.12.2010 § 54

Kiuruveden kaupunginvaltuustossa 20.1.2011 § 6
Lapinlahden kunnanvaltuustossa

21.12.2010 § 25

Pielaveden kunnanvaltuustossa

20.12.2010 § 68

Rautavaaran kunnanvaltuustossa

28.4.2011 § 1

Sonkajärven kunnanvaltuustossa

24.1.2011 § 7

Vieremän kunnanvaltuustossa

17.1.2011 § 7
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Liite 1.
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän jäsenkuntien
omistusosuudet, äänimäärät yhtymävaltuustossa ja valtuutettujen lukumäärä 1.1.2011 alkaen

Kunta

Yhtymäosuudet

Osuus peruspääomasta

Yhtymävaltuusto

Iisalmi

kpl
83

euroa
1 510 299,67

%
47,7

äänet
477

Keitele

3

54 589,14

1,7

17

1

Kiuruvesi

28

509 498,68

16,1

161

2

Lapinlahti

18

327 534,87

10,4

104

2

Pielavesi

13

236 552,96

7,5

75

2

Rautavaara

3

54 589,14

1,7

17

1

Sonkajärvi

15

272 945,72

8,6

86

2

Vieremä

11

200 160,20

6,3

63

2

174

3 166 170,38

100

1000

16

Jäsenkunnat yht.

jäsenten lkm
4

