
Perussopimus – vanha
I LUKU
KUNTAYHTYMÄ

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Kuntayhtymän nimi on Samkommunen för
yrkesutbildning i östra Nyland, ja sen kotipaikka on
Porvoo.

2 § TEHTÄVÄT
Kuntayhtymän tehtävänä on antaa ammatillista
koulutusta, oppisopimuskoulutusta ja muuta
koulutusta jäsenkuntiensa toimeksiannosta.
Edellä 2 §:ssä tarkoitettujen tehtävien
suorittamiseksi kuntayhtymä omistaa ja ylläpitää
oppilaitoksia ja oppilasasuntolaa.
Kuntayhtymällä on yhteinen kaksikielinen
ammattioppilaslautakunta Itä-Uudenmaan
ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän kanssa.
Lautakunnan kokoonpanosta ja tehtävistä
säädetään oppisopimuskoulutuksesta annetussa
laissa ja asetuksessa sekä
ammattioppilaslautakunnan säännöissä.

3 § JÄSENKUNNAT
Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Porvoo, Sipoo,
Loviisa, Pernaja, Lapinjärvi, Ruotsinpyhtää, Liljendal
ja Myrskylä.

4 § PERUSPÄÄOMA
 Peruspääoma muodostetaan vuoden 1996
tilinpäätöksen käyttöpääomasta.  Tämä pääoma
siirretään vuoden 1997 aloittavaan taseeseen
kirjanpitolautakunnan kuntajaoston taseohjeen
mukaisesti. Peruspääoma jaetaan jäsenkuntien
kesken niin, että kuntien osuudet peruspääomasta
määräytyvät varattujen oppilaspaikkojen mukaan.
Peruspääoman määrän, sen arvon
määräytymisperusteet ja peruspääoman
jakautumisen jäsenkuntien kesken vahvistaa
kuntayhtymäkokous.
Peruspääomaa voidaan kuntayhtymäkokouksen
päätöksellä korottaa tai alentaa. Peruspääomaa
voidaan investointitehtävien rahoittamiseksi
korottaa suhteessa jäsenkuntien

PERUSSOPIMUSEHDOTUS UUSI -
Samkommunen för yrkesutbildning i
Östra Nyland
I LUKU KUNTAYHTYMÄ
1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Kuntayhtymän nimi on Samkommunen för
yrkesutbildning i östra Nyland. Sen kotipaikka
on Porvoo.
Kuntayhtymä on kaksikielinen. Hallintosäännössä
annetaan tarpeelliset määräykset, joilla turvataan
laissa säädettyjen kielellisten oikeuksien
toteutuminen kuntayhtymän hallinnossa.
2 § TEHTÄVÄT
Kuntayhtymän Samkommunen för yrkesutbildning
i Östra Nyland (kuntayhtymä) tehtävänä on antaa
ammatillista koulutusta, oppisopimuskoulutusta
sekä muuta koulutusta jäsenkuntiensa
toimeksiannosta.
Tätä varten kuntayhtymä ylläpitää oppilaitoksia ja
oppilasasuntolaa.
Kuntayhtymällä on yhteinen kaksikielinen
ammattioppilaslautakunta Itä-Uudenmaan
ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän kanssa.
Lautakunnan kokoonpanosta ja tehtävistä
säädetään oppisopimuskoulutuksesta annetussa
laissa ja asetuksessa sekä
ammattioppilaslautakunnan säännöissä.

3 § JÄSENKUNNAT
Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Porvoo, Sipoo,
Loviisa, Lapinjärvi, Ruotsinpyhtää, Liljendal ja
Myrskylä.

4§ PERUSPÄÄOMA ->12§



peruspääomaosuuksiin. Jokaisen kunnan
peruspääomaosuuteen lisätään se summa, jolla
kunta on osallistunut investointien rahoitukseen.
Peruspääomaa voidaan korottaa myös siirtämällä
siihen muuta pääomaa.

5 § JÄSENKUNTIEN OSUUDET
Jäsenkuntien osuudet kuntayhtymän varoista sekä
vastuu kuntayhtymän veloista ja velvoitteista
määräytyvät peruspääomaosuuksien suhteessa.
Kuntayhtymässä on pidettävä rekisteriä, josta
käyvät ilmi jäsenkuntien kunakin tilikautena
tekemät peruspääomasijoitukset ja niissä
tapahtuneet muutokset.
6 § UUDEN JÄSENKUNNAN OTTAMINEN JA
JÄSENKUNNAN EROAMINEN
Kuntayhtymän jäseneksi haluavan kunnan on
tehtävä siitä esitys kuntayhtymälle.
Kuntayhtymäkokous päättää uuden jäsenkunnan
ottamisesta ja kuntayhtymän tulevan jäsenkunnan
peruspääomaosuuden määrästä ja suoritusajasta.
Ellei kuntayhtymäkokous toisin päätä, uusi
jäsenkunta osallistuu kuntayhtymän hallintoon
kuntayhtymäkokouksen 1 momentin nojalla
tekemän päätöksen jälkeisen kalenterivuoden
alusta lukien.
Jäsenkunnan, joka haluaa erota kuntayhtymästä,
on ilmoitettava siitä kuntayhtymälle kirjallisesti.
Perussopimus päättyy ja ero tulee voimaan
ilmoitusta seuraavan kalenterivuoden lopussa, ellei
ajankohdasta toisin sovita kuntayhtymäkokouksen
suostumuksella.
Mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä, sille
suoritetaan korvaus, joka vastaa kunnan osuutta
kuntayhtymän omaisuudesta ja varoista
vähennettynä veloilla. Korvaus maksetaan
kertasuorituksena eron tullessa voimaan, jos se on
pienempi kuin 500 000 mk. Jos korvaus on
suurempi, se maksetaan kolmena tasasuuruisena
eränä kolmen vuoden kuluessa eron
voimaantulosta lukien. Korvauksen maksavat
jäljelle jäävät jäsenkunnat, tai peruspääomaa
alennetaan vastaavalla summalla.
II LUKU
KUNTAYHTYMÄKOKOUS
7 § JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ
Jäsenkunnilla on kuntayhtymäkokouksessa
edustajia seuraavasti:
– yksi edustaja, jos kunnan osuus peruspääomasta
on enintään 6 %,

4 § JÄSENKUNNAN OTTAMINEN JA
JÄSENKUNNAN EROAMINEN
Kunnan, joka haluaa tulla kuntayhtymän jäseneksi,
on tehtävä siitä esitys kuntayhtymälle.
Yhtymähallitus päättää uuden jäsenkunnan
ottamisesta sekä päättää uuden jäsenkunnan
peruspääomasijoituksen määrästä ja
suoritusajasta.
Jollei kuntayhtymähallitus toisin päätä, uusi
jäsenkunta osallistuu kuntayhtymän hallintoon 1
mom.
mukaisen kuntayhtymähallituksen päätöksen
jälkeisen kalenterivuoden alusta
Jäsenkunnan, joka aikoo erota kuntayhtymästä, on
ilmoitettava erosta kuntayhtymälle kirjallisesti.
Perussopimus päättyy ja ero astuu voimaan
eroavan kunnan osalta em. ilmoituksen jättämistä
seuraavan kalenterivuoden lopussa, ellei muusta
päättymisajankohdasta ole sovittu
yhtymähallituksen suostumuksella.
Mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä, sille
suoritetaan erokorvaus joka vastaa kunnan osuutta
kuntayhtymän omaisuudesta ja varoista
vähennettynä veloilla.
Erokorvaus maksetaan kertasuorituksena eron
astuessa voimaan, jos se on pienempi kuin 80 000
€. Jos erokorvaus on suurempi, maksetaan se
kolmena yhtä suurena eränä 3 vuoden kuluessa
eron voimaantulosta lukien. Erokorvauksen
maksavat jäljelle jäävät jäsenkunnat tai
peruspääomaa alennetaan
vastaavalla summalla.



– kaksi edustajaa, jos kunnan osuus
peruspääomasta on 6–12 %,
– kolme edustajaa, jos kunnan osuus
peruspääomasta on yli 12 %.

8 § ÄÄNIOIKEUS
Kuntayhtymäkokouksessa kunkin jäsenkunnan
nimeämän yhden tai useamman edustajan
äänimäärä määräytyy sen mukaan, mikä on
kyseisen kunnan osuus peruspääomasta
kalenterivuoden alussa.  Kunnan äänivalta jakautuu
tasan kunnan läsnä olevien edustajien kesken.
Yhdestä kunnasta valittujen edustajien
yhteenlaskettu äänimäärä voi
kuntayhtymäkokouksissa olla enintään yksi ääni
vähemmän kuin kuntayhtymäkokouksessa läsnä
olevien muiden edustajien yhteenlaskettu
äänimäärä.
9 § KOOLLEKUTSUMISAIKA
Kuntayhtymäkokouksen kokouskutsu tulee
lähettää jäsenkuntien kunnanhallituksille ja
kuntayhtymän hallitukselle vähintään
kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta.
10 § PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kuntayhtymäkokous on päätösvaltainen, kun
vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) jäsenistä on läsnä
ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien
jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.
11 § PÄÄTÖSVALLAN RAJOITUKSET
Laissa säädetyn lisäksi kuntayhtymäkokouksessa
tehtävältä päätökseltä vaaditaan, että vähintään
kaksi kolmasosaa läsnä olevien jäsenten
yhteenlasketusta äänimäärästä tukee sitä, kun on
kyse talousarvion ja taloussuunnitelman
hyväksymiseen ja kuntayhtymää sitoviin muihin
taloussuunnitelmiin liittyvistä asioista.
12 § TOIMINTA
Kuntayhtymäkokous valitsee kuntayhtymän
hallituksen, vahvistaa talousarvion ja
taloussuunnitelman, hyväksyy rakennushankkeiden
toteuttamista koskevat hankesuunnitelmat ja
ohjelmat, vahvistaa tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen, päättää tilivelvollisten
vastuuvapaudesta ja ratkaisee muita sellaisia
asioita, joita ei ole delegoitu yhtymähallitukselle.
Kuntayhtymäkokouksen tehtävistä ja toiminnasta
määrätään tarkemmin työjärjestyksessä.
III LUKU
KUNTAYHTYMÄN HALLITUS
13 § JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ

II LUKU HALLINTO
5 § JÄSENKUNTIEN PÄÄTÖSVALTA
Jäsenkunnat päättävät
1) yhtymähallituksen jäsenten ja henkilökohtaisten
varajäsenten valinnasta seuraavasti:
- jos kunnan osuus peruspääomasta on
korkeintaan 6 %, yksi edustaja,
- jos kunnan osuus peruspääomasta on 6 % ja 30 %
välillä, kaksi edustajaa,
- jos kunnan osuus peruspääomasta on yli 30 %,
kolme edustajaa.
Yhtymähallituksen puheenjohtajan valitsee Porvoo
ja varapuheenjohtajan Loviisan kaupunki.
2) tarkastuslautakunnan jäsenten ja
henkilökohtaisten varajäsenten valinnasta
seuraavasti:
- jos kunnan osuus peruspääomasta on 16 % ja 30
% välillä, yksi edustaja,
-jos kunnan osuus peruspääomasta on yli 30 %,
kaksi edustajaa.
Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan valitsee
Loviisan kaupunki ja varapuheenjohtajan Sipoon
kunta.
3) tilintarkastusyhteisön valinnasta yhtäpitävin
päätöksin,
4) vastuuvapaudesta tilivelvollisille yhtäpitävin
päätöksin,
5) tilinpäätöksen hyväksymisestä yhtäpitävin
päätöksin,
6) kuntayhtymän purkamisesta.
6 § YHTYMÄHALLITUS
Kuntayhtymän ylin päättävä toimielin on
yhtymähallitus, jonka toimikausi on yksi (1) vuosi.
Yhtymähallitukseen kuuluu 9 jäsentä, joilla
jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.
Kullakin jäsenkunnalla on kokouksessa
kalenterivuoden alussa määriteltyjen
jäsenkuntaprosenttiosuuksien
mukainen äänimäärä, joka jakaantuu tasan kunnan
läsnä olevien jäsenten kesken.
Yhtymähallituksessa voi yhden jäsenkunnan
valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä olla
kuitenkin
enintään yhtä prosenttia vailla sama kuin muiden
yhtymähallituksessa läsnä olevien edustajien
yhteenlaskettu äänimäärä.
Yhtymähallitus on päätösvaltainen, kun vähintään
puolet (1/2) edustajista on paikalla ja läsnä olevien
edustajien yhteenlasketut äänimääräosuudet ovat
yli 50 prosenttia.



Kuntayhtymän hallituksessa on seitsemän (7)
jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet.
Yhtymähallituksen valitsee kuntayhtymäkokous, ja
sen toimikausi on kaksi vuotta.
Yhtymähallitukseen tulee valita tasa-arvoisesti eri
jäsenkuntien edustajia, ja yhdellä jäsenkunnalla saa
olla enintään puolet yhtymähallituksen paikoista.
14 § PÄÄTÖSVALLAN SIIRTÄMINEN
Kuntayhtymäkokouksen päätösvalta siirretään
yhtymähallitukselle seuraavissa asioissa:
1) viranhaltijoiden palvelukseen ottaminen ja
irtisanominen sekä eron myöntäminen
viranhaltijoille, ellei hallintosäännöissä toisin
määrätä
2) virka- ja työehtosopimuksen määräysten
soveltaminen niiltä osin kuin sopimuksessa
määritetyt rajat on jätetty kuntayhtymän
tutkittaviksi, ellei asiaan liittyvää päätösvaltaa ole
ohjeistuksen nojalla tai muuten
kuntayhtymäkokouksen päätöksellä siirretty
kuntayhtymän muulle viranomaiselle
3) kuntayhtymän palveluiden maksuista ja
korvauksista päättäminen
4) kuntalain 89 §:ssä säädetyn kunnan maksuista
vapauttamisen tai maksujen lykkäämisen
myöntäminen
5) sellaisista perusteista päättäminen, jotka
koskevat palveluiden tarjoamista muille laitoksille
ja kunnille, jotka eivät kuulu kuntayhtymään
6) kuntayhtymän henkilöstön ja omaisuuden
vakuuttaminen
7) kuntayhtymän omaisuuden vuokralle antaminen
ja vuokraaminen sekä irtaimesta omaisuudesta
huolehtiminen tai niitä koskevista perusteista
päättäminen
8) lainan ottaminen kuntayhtymäkokouksen
talousarvion hyväksymisen yhteydessä tai erillisellä
päätöksellä päätettyjen rajojen puitteissa.
Hallitus on lisäksi velvollinen antamaan selvityksen
kuntayhtymäkokouksen päätöksestä tehdyn
valituksen johdosta (jos hallitus katsoo, ettei
kuntayhtymäkokouksen päätöstä ole syytä
kumota). Päätösvaltaa harjoittaessaan hallituksen
tulee noudattaa kuntayhtymäkokouksen yleisiä
ohjeita, jotka on annettu talousarvion
hyväksymisen yhteydessä tai muulla tavoin.
15 § KOKOUKSET
Kutsu hallituksen kokoukseen tulee lähettää
vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.
Kutsussa tulee ilmoittaa kokouksen ajankohta ja

Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymää ja sen
hallintoa siten kuin siitä on erikseen kuntalaissa ja
erityislaeissa
säädetty tai perussopimuksessa ja kuntayhtymän
hallintosäännössä määrätään.
Yhtymähallitus valvoo kuntayhtymän etua ja
edustaa yhtymää sekä tekee sen puolesta
sopimukset.
Yhtymähallitus vahvistaa talousarvion ja
taloussuunnitelman 2/3 enemmistöllä.
Yhtymähallituksen päätösvaltaan kuuluu myös:
1) viranhaltijoiden ottaminen, kuntayhtymän
johtajasopimus, irtisanominen ja eron
myöntäminen
viranhaltijoille, jollei hallintosäännössä toisin
määrätä,
2) päättää työ- ja virkaehtosopimusten
soveltamisesta tulkinnanvaraisissa tapauksissa,
jollei päätöstä ole delegoitu hallintosäännön, tai
muuten kuntayhtymäkokouksen päätöksellä
siirretty  tai muun päätöksen kautta kuntayhtymän
muulle viranomaiselle,
3) päättää kuntayhtymän palveluiden maksuista ja
korvauksista,
4) kuntalain 89 §:ssä säädetyn kunnan maksuista
vapauttamisen tai maksujen lykkäämisen
myöntäminen
4) päättää kuntayhtymän muille yhteisöille sekä ei-
jäsenkunnille annettavien palveluiden perusteista,
5) kuntayhtymän henkilöstön ja omaisuuden
vakuuttaminen,
6) kuntayhtymän omaisuuden vuokralle
antamisesta tai vuokraamisesta sekä irtaimen
omaisuuden
huolehtimisesta sekä näiden perusteista,
7) päättää lainan ottamisesta kuntien talousarvion
hyväksymisen yhteydessä määriteltyjen rajojen tai
erillisen päätöksen mukaisesti.
Hallitus antaa selityksen yhtymäkokouksen
päätöksestä tehdyn valituksen johdosta, jos se
katsoo, ettei
yhtymäkokouksen päätöstä ole kumottava.
Yhtymähallituksen tehtävistä, päätösvallasta ja
koollekutsumisesta määrätään tarkemmin
hallintosäännössä.



paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat.
Hallituksen jäsenten lisäksi kokouskutsu tulee
lähettää myös niille henkilöille, jotka esittelevät
kokouksessa käsiteltävät asiat.
Jos asia on luonteeltaan erityisen kiireellinen, on 1
momentin määräyksistä mahdollista poiketa.
16 § ESITTELY
Kuntayhtymän hallituksessa käsiteltävien asioiden
esittelystä määrätään hallintosäännössä.
17 § TOIMINTAKERTOMUKSEN ANTAMINEN
Hallitus on velvollinen laatimaan kultakin
kalenterivuodelta kuntayhtymän hallintoa
koskevan toimintakertomuksen. Toimintakertomus
tulee luovuttaa kuntayhtymäkokoukselle kyseiseltä
vuodelta laaditun tilinpäätöksen yhteydessä.
18 § ALLEKIRJOITUKSET JA TIEDOKSIANNOT
Kuntayhtymän puolesta tehdyt sopimukset ja
järjestelyt allekirjoittaa yhtymähallituksen
puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt
varapuheenjohtaja, ja allekirjoituksen varmentaa
virkamies, joka on esitellyt asian yhtymähallituksen
käsittelyä varten.
Yhtymähallitus voi valtuuttaa yhden tai useamman
henkilön allekirjoittamaan hallituksen nimissä
valtakirjassa mainitut kirjeet, sopimukset ja
asiakirjat.
Kuntayhtymän toimintaa koskevat tiedoksiannot
laatii yhtymähallituksen nimeämä viranhaltija.
IV LUKU
SUUNNITTELU JA TALOUS
19 § TALOUSSUUNNITELMA
Kuntayhtymällä tulee olla taloussuunnitelma.
Ehdotuksen taloussuunnitelmaksi tekee
yhtymähallitus. Taloussuunnitelmaa
valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus
tehdä kuntayhtymän toiminnan kehittämiseen ja
talouteen liittyviä esityksiä.  Selvitys jäsenkuntien
tekemistä kuntayhtymän toimintaa ja taloutta
koskevista esityksistä ja siitä, kuinka ne otetaan
huomioon taloussuunnitelmaehdotuksessa, tulee
liittää kuntayhtymäkokoukselle tehtävään
ehdotukseen.
Kuntayhtymä hyväksyy seuraavan
suunnittelukauden taloussuunnitelman edeltävän
kalenterivuoden marraskuun 15. päivään
mennessä. Kuntalain 13 §:n 2 momentissa
säädetyn lisäksi taloussuunnitelma on saatettava
jäsenkuntien tietoon kuukauden kuluessa
suunnitelman hyväksymisestä.
20 § TALOUSARVIO

7 § YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE
KUTSUMINEN
Mikäli jäsenkunnat eivät ole tehneet yhtäpitäviä
päätöksiä jäsenkuntien päätösvaltaan kuuluvassa
perussopimuksen 5 §:ssä määrätyssä asiassa,
yhtymähallitus kutsuu koolle yhtymäkokouksen
päättämään
asiasta.
Kokouskutsu tulee lähettää kolme (3) viikkoa
ennen kokousta.
Yhtymäkokouksessa on yksi edustaja jokaisesta
jäsenkunnasta.
Jäsenkunnat valitsevat yhtymäkokoukseen
yhtymäkokousedustajat.
Yhtymäkokouksessa voi yhden jäsenkunnan
äänimäärä olla kuitenkin enintään yhtä prosenttia
vaille sama
kuin muiden yhtymäkokouksessa läsnä olevien
edustajien yhteenlaskettu prosenttiosuus
äänimäärästä.
Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun 2/3
edustajista on läsnä ja, kun edustajien
yhteenlasketut
äänimääräosuudet ovat yli 50 prosenttia.
III LUKU KUNTAYHTYMÄN NIMEN
KIRJOITTAMINEN JA KUNTAYHTYMÄN
JOHTAJA
8 § KUNTAYHTYMÄN NIMEN
KIRJOITTAMINEN
Oikeudesta kuntayhtymän nimen kirjoittamiseen
määrätään hallintosäännössä.
9 § KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA
Kuntayhtymällä on johtaja, joka johtaa
yhtymähallituksen alaisena kuntayhtymän
hallintoa, taloutta ja
muuta toimintaa.
Kuntayhtymän johtajan tehtävistä määrätään
tarkemmin hallintosäännössä.
IV LUKU OMISTAJAOHJAUS
10 § OMISTAJAOHJAUS
Kuntayhtymän johdolla ja jäsenkunnilla on
neuvottelumenettely, jossa sovitaan
kuntayhtymäkonsernin
talouden ja toiminnan pitkän aikavälin suunnittelua
ja tavoitteita koskevista periaatteista ottaen
huomioon
palvelujen järjestäminen ja tuottaminen,
palvelutavoitteet, omistajapolitiikka,
henkilöstöpolitiikka sekä



Hallituksen ehdotus kuntayhtymän seuraavan
kalenterivuoden talousarvioksi on toimitettava
jäsenkunnille 10. lokakuuta mennessä.
Kuntayhtymän ylläpitämän koulutustoiminnan
rahoituksessa avainasemassa ovat ne
rahoitusosuudet, jotka perustuvat opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituslaissa tai vastaavassa
lainsäädännössä säädettyihin laskennallisiin
yksikköhintoihin.
21 § RAHASTOT, VARAUKSET JA SUUNNITELMAN
MUKAISET POISTOT
Rahaston perustamisesta ja rahaston säännöistä
päättää kuntayhtymäkokous.
Varausten käyttämisestä kuntayhtymän tulevien
investointien rahoittamiseen päättää
kuntayhtymäkokous.
Suunnitelman mukaisten poistojen
laskentaperusteet hyväksyy kuntayhtymäkokous.
22 § TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS
Tilinpäätöstiedot tulee toimittaa jäsenkunnille
vuosittain helmikuun aikana.
Tilikauden tilinpäätös tulee luovuttaa
tarkastettavaksi tilikautta seuraavan vuoden
maaliskuun loppuun mennessä. Hyväksyessään
tilinpäätöksen kuntayhtymäkokous päättää samalla
tilikauden tuloksen käsittelystä sekä tarvittavista
talouden tasapainottamista koskevista
toimenpiteistä. Kuntayhtymän hallinnon ja
talouden tarkastamisessa noudatetaan, mitä siitä
on säädetty kuntalaissa ja määrätty kuntayhtymän
hyväksymässä hallintosäännössä.
Hallintosäännössä määritetään
tarkastuslautakunnan kokoonpano ja jäsenten
määrä.
23 § TARKEMPIA MÄÄRÄYKSIÄ KOSKEVAT
ILMOITUKSET
Kuntayhtymän taloutta koskevat tarkemmat
määräykset annetaan hallintosäännössä,
taloussäännössä, tilintarkastussäännössä ja muissa
ohjeissa.
V LUKU
JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET
24 § SUORITTEIDEN HINNOITTELU JA LASKUTUS
Suoritehinnoittelun perustana on
omakustannushinta, joka sisältää toiminnan
välittömät kustannukset, … Kaikkia jäsenkuntia
laskutetaan yhtäläisin perustein.
Suoritteiden hinnoitteluperusteet vahvistaa
kuntayhtymäkokous talousarvion hyväksymisen
yhteydessä.   Suoritteiden yksikköhinnan vahvistaa
hallitus, joka ottaa tällöin huomioon suoritemäärän
sekä maksutulojen ja muiden tulojen määrän.

palvelujen käyttäjien osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuudet.
11 § KONSERNIOHJE
Kuntayhtymässä on konserniohje, jonka
yhtymähallitus hyväksyy. Kuntayhtymän on
pyydettävä
jäsenkunnilta lausunnot konserniohjeesta ja
konserniohjeen muutoksista ennen sen
hyväksymistä.
V LUKU TALOUS
12 § PERUSPÄÄOMA JA JÄSENKUNTIEN
OSUUDET
Peruspääoma muodostetaan vuoden 2016
tilinpäätöksen perusteella.
Kuntayhtymän peruspääoma koostuu jäsenkuntien
pääomasijoituksista.
Kuntayhtymän peruspääoma jaetaan suhteessa
jäsenkuntien osuuksista kuntayhtymän
peruspääomasta.
Peruspääoman korottamisesta siirrolla muusta
omasta pääomasta päättää yhtymähallitus.
Peruspääomaa voidaan alentaa yhtymähallituksen
päätöksellä, kun perusteena on pysyvien
vastaavien
määrän pysyvä alentuminen omaisuuden
luovutuksen, menetyksen tai ylimääräisten
poistojen taikka
arvonalentumisten seurauksena.
Muusta peruspääoman korottamisesta ja
alentamisesta päättävät jäsenkunnat yhtäpitävin
päätöksin.
Uuden jäsenkunnan peruspääomasijoituksen
määrästä ja suoritusajasta (4 mom. mukaisesti)
päättää
yhtymähallitus.
Kuntayhtymässä on pidettävä ajantasaista
rekisteriä jäsenkuntien peruspääomaosuuksista
ja mahdollisista rahasto-osuuksista. Rekisterissä on
eriteltävä peruspääomaosuudet
ja rahasto-osuudet jäsenkunnittain.
13§ JÄSENKUNTIEN OSUUDET VAROISTA JA
VASTUUT VELOISTA JA VELVOITTEISTA
Kuntayhtymän jäsenkuntien osuudet
kuntayhtymän varoihin määräytyvät
jäsenkunnittain
peruspääomaosuuksien suhteessa.
Jäsenkuntien vastuu kuntayhtymän veloista ja
kuntayhtymään kohdistuvista velvoitteista sekä
vastuista



25 § INVESTOINTIEN PÄÄOMARAHOITUS
Kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta
investointimenoihinsa valtionosuutena,
jäsenkunnan peruspääoman korotuksena tai
lainana jäsenkunnalta tai toiselta
rahoituslaitokselta.
Investointihankkeen laskennalliset kustannukset
jaetaan valtionosuuden määrittämiseksi
jäsenkuntien viime tilinpäätöksen mukaisten
peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa.
Peruspääomaa ja kunkin kunnan osuutta
peruspääomasta korotetaan valtionosuuden
määrällä.
Uudisrakennuksiin tehtäviä investointeja koskevat
kuntayhtymäkokouksen päätökset edellyttävät
2/3:n enemmistöä.
26 § MAKSUOSUUDET JA KÄYTTÖTALOUSMENOT
Käyttötalousmenot ja tuloslaskelmaosan menot on
sopeutettava valtion rahoituksen ja kuntayhtymän
omien tulojen tasolle, ellei kuntayhtymä päätä
talousarvion tai talousarviomuutoksen käsittelyn
yhteydessä jäsenkuntien suostumuksella toisin.
Jos käyttötalousmenot ylittävät edellä mainitut
tulot, jäsenkunnat maksavat alijäämän suhteessa
kolmen viime vuoden oppilasmääräänsä.
Tuloslaskelman tilikauden tulos siirretään
kuntayhtymän omaan pääomaan, ellei
kuntayhtymäkokous päätä tilikauden ylijäämän
siirtämisestä jäsenkunnille.
27 § MAKSUJÄRJESTELY
Kuntayhtymälle suoritettavien maksujen
eräpäivien tulee olla yhtäläiset kaikille
jäsenkunnille.  Ne määritetään veloituksen
yhteydessä sellaisiksi, että kunnat saavat vähintään
neljätoista (14) päivää maksuaikaa.
Kuntayhtymäkokous vahvistaa tilinpäätöksen
yhteydessä kuntien maksamat määrät. Niistä
vähennetään ne ennakkomaksut, jotka kunnalta
veloitetaan tai jotka kunta maksaa tilikaudelta.
Kunnan tulee suorittaa ennakkomaksun lisäksi
vaadittava lisämaksu ennen tilikautta seuraavan
kesäkuun loppua. Kuntayhtymän tulee saman ajan
kuluessa maksaa kunnille takaisin mahdollisesti
käyttämättä jääneet ennakkomaksut. Kuntayhtymä
voi kuitenkin kuitata kunnalle maksettavat summat
sellaisia kyseisen jäsenkunnan erääntyneitä
saatavia vastaan, joita sillä on maksun
suorittamisen hetkellä.
28 § VIIVÄSTYSKORKO
Elleivät jäsenkunnat ole suorittaneet
ennakkomaksua maksuosuudesta, lisämaksua tai
viivästyskorkoa määrättynä eräpäivänä, ne ovat

määräytyy kuntayhtymän peruspääomaosuuksien
suhteessa. Sama koskee sellaisia kuntayhtymän
menoja,
joita ei muutoin saada katetuksi.
14 § TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA
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. Seuraavan
kalenterivuoden alustava talousarvio ja -
suunnitelma on
toimitettava jäsenkunnille 15.10. mennessä.
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 kaksi kertaa vuodessa
toiminnan ja talouden toteutumisesta
jäsenkunnille.
16 § TILIKAUDEN YLI- JA
ALIJÄÄMÄKÄSITTELY
Tuloslaskelman tilikauden ylijäämä/alijäämä
siirretään kuntayhtymän omaan pääomaan.
17 § ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN
Mikäli jäsenkunnat eivät ole hyväksyneet kuntalain
119 § 2 momentissa tarkoitettua selvityshenkilön
tekemää ehdotusta kuntayhtymän alijäämien
kattamisesta kuntalain 57 §:ssä säädetyllä tavalla,
jäsenkunnat vastaavat alijäämän kattamisesta
jäsenkuntaosuuksien mukaisessa suhteessa.
18 § TILINPÄÄTÖS
Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen
jäsenet ja esittelijä.
Tilinpäätöstiedot toimitetaan jäsenkunnille
vuosittain helmikuun loppuun mennessä.



viivästyksen johdosta velvollisia maksamaan
kuntayhtymälle korkolain mukaista
viivästyskorkoa.  Viivästyskorko veloitetaan
puolivuosittain jälkikäteen.
Ellei kuntayhtymä ole maksanut kunnalle kuuluvaa
summaa saman periaatteen mukaisesti, se on
velvollinen maksamaan kunnalle viivästyskorkoa 1
momentissa määritetyin perustein.
VI LUKU
KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN
29 § PURKAMINEN
Kuntayhtymä on purettava, jos jäsenkunnat ovat
järjestäneet sen tehtävät toisen kuntayhtymän
muodossa tai muulla tavalla. Purkaminen tulee
panna toimeen vuoden kuluessa sellaisen uuden
järjestelyn voimaantulosta.
30 § SELVITYS
Kuntayhtymän purkautuessa kuntayhtymäkokous
päättää loppuselvityksestä, josta huolehtii
yhtymähallitus. Ne kuntayhtymän varat, joita ei
tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen
suorittamiseen eikä myöskään sitoumusten
täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille
peruspääomaosuuksien suhteessa.
Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä
sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on
varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvollisia
maksamaan erotuksen edellä mainittujen
osuuksien suhteessa.
31 § VOIMAANTULO JA SOVELTAMINEN
Tämä perussopimus tulee voimaan 1.1.1999.

19 § KUNTAYHTYMÄN
TIEDONANTOVELVOLLISUUS
Kuntayhtymän on annettava jäsenkuntien
kunnanhallituksille kuntakonsernin taloudellisen
aseman
arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen
laskemiseen tarvittavat tiedot 15.11 mennessä.
VI LUKU KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN
JA INVESTOINTIEN RAHOITTAMINEN
20 § 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.
21 § INVESTOINNIT JA PÄÄOMARAHOITUS
Kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta
investointimenoon valtionosuutena, jäsenkunnan
rahoitusosuutena, jäsenkunnan suostumuksella
peruspääoman korotuksena, lainana
rahoituslaitokselta tai
käyttää muita rahoitusinstrumentteja
yhtymähallituksen hyväksymän rahoitus- ja
korkoriskipolitiikan
mukaisesti.
Liikelaitos voi varautua investointeihin myös
tulorahoituksen kautta.
Yli 1 miljoonan euron investoinneista tulee päättää
yhtymähallituksessa 2/3 enemmistöllä.
Jäsenkunnan rahoitusosuuden tai peruspääoman
korotuksen ehdoista päättää yhtymähallitus
hankekohtaisesti. Jäsenkunnan rahoitusosuus
investointimenoihin määräytyy
peruspääomaosuuden
mukaisessa suhteessa.
22 § SUUNNITELMAPOISTOT
Suunnitelman mukaisten poistojen
laskentaperusteet hyväksyy yhtymähallitus.
VII LUKU HALLINNON JA TALOUDEN
TARKASTUS
23 § TARKASTUSLAUTAKUNTA
Kuntayhtymässä on tarkastuslautakunta, jonka
tehtävistä säädetään kuntalaissa.
Tarkastuslautakunnan
toimivallasta ja koollekutsumisesta määrätään
tarkemmin hallintosäännössä.



24 § HALLINNON JA TALOUDEN
TARKASTUS
Hallinnon ja talouden tarkastamisessa
noudatetaan, mitä siitä on säädetty kuntalaissa ja
määrätään
hallintosäännössä.
25 § SISÄINEN TARKASTUS
Kuntayhtymällä on sisäisen tarkastuksen toiminto.
Sisäisen tarkastuksen toiminnasta määrätään
tarkemmin
hallintosäännössä.
VIII LUKU KUNTAYHTYMÄN
PURKAMINEN JA LOPPUSELVITYS
26 § KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN JA
LOPPUSELVITYS
Kuntayhtymän purkamisesta päättävät
jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymän
purkautuessa
yhtymähallituksen on huolehdittava
loppuselvityksestä elleivät jäsenkunnat sovi
muusta järjestelystä.
Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita
loppuselvityksen 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.
Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät
loppuselvityksen.
Viimeinen tilinpäätös ja vastuuvapaus käsitellään
jäsenkuntien valtuustoissa.
27 § PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään
kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja
niiden
asukasluku on vähintään puolet kaikkien
jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.
28 § SOPIMUKSESTA AIHEUTUVIEN
ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN
Yhteistoimintasopimuksesta aiheutuvat
erimielisyydet ratkaistaan hallintoriita-asioina
Helsingin hallintooikeudessa.
IX LUKU VOIMAANTULO JA
SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET
29 § SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET



Hallinto- ja muiden sääntöjen yhtymävaltuustoa
koskevia määräyksiä sovelletaan 1.6.2017 lukien
myös
yhtymähallitukseen siihen asti, kunnes säännöt on
uudistettu.
30 § VOIMAANTULO
Tämä perussopimus tulee voimaan 1.6.2017.
Kuntayhtymä järjestää jäsenkuntiensa puolesta
tämän perussopimuksen mukaiset palvelut
1.6.2017 alkaen
ja se on voimassa 31.12.2018 saakka, kunnes
kuntayhtymän ammatillisen koulutuksen
järjestäminen on
siirretty uudelle toimijalle. Tämän jälkeen
kuntayhtymä jatkaa toimintaansa
kiinteistöomaisuuden
omistajana ja hallinnoijana.

LIITE Peruspääoman omistus- ja
jäsenkuntaosuudet
Kunta Osuudet 31.12.2016 Peruspääoma
31.12.2016
Porvoo 54,08 % 2.615.944,97
Sipoo 16,33 % 789.763,44
Loviisa 25,51 % 1.233.861,17
Lapinjärvi 3,06 % 148.059,92
Myrskylä 1,02 % 49.353,30
Yhteensä 100 % 4.836.982,80


