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I LUKU 
 

YLEISET MÄÄRÄYKSET 
 
1 § 

Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 
 

Kuntayhtymän nimi on Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaik-
ka on Loimaa. 
 

2 § 

Tehtävät 
 

Kuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntiensa puolesta järjestää ammatillista 
peruskoulutusta ottaen huomioon alueen koulutustarpeet sekä tuottaa amma-
tillista aikuiskoulutusta ja hoitaa oppisopimustoimintaa sekä järjestää lukiolain 
mukaista koulutusta Loimaan kaupungin alueella. 
 
Kuntayhtymä tuottaa ja myy koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja palvelutoimin-
toja. 
 

3 § 

Jäsenkunnat ja jäsenkuntien osuudet 
 

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Aura, Huittinen, Koski Tl, Lieto, Loimaa, 
Marttila, Oripää, Pöytyä ja Uusikaupunki.  
 
Jäsenkunta omistaa ja hallitsee kuntayhtymän omaisuutta ja vastaa kuntayh-
tymän velvoitteista vahvistetun omistussuhteen mukaisesti. 
 
Omistus- ja vastuusuhde on seuraava Aura 3/133 osaa, Huittinen 5/133 osaa, 
Koski Tl 4/133 osaa, Lieto 10/133 osaa, Loimaa 60/133 osaa, Marttila 1/133 
osaa, Oripää 3/133 osaa, Pöytyä 16/133 osaa ja Uusikaupunki 31/133 osaa. 
 
Kuntayhtymän on pidettävä rekisteriä, josta varainhoitovuosittain kuntakohtai-
sesti ilmenee jäsenkuntien osuudet kuntayhtymän varoihin ja niissä tapahtu-
neet muutokset. 
 
Osallistumisesta erityistoimintoihin päättää yhtymävaltuusto. 

 
4 § 

Jäsenkunnan ottaminen 
 

Kunnan, joka haluaa tulla kuntayhtymän jäseneksi, on tehtävä siitä esitys kun-
tayhtymälle. Yhtymävaltuusto päättää uuden jäsenkunnan ottamisesta. Uusi 
jäsenkunta osallistuu hallintoon valtuuston päätöstä seuraavan kalenterivuo-
den alusta lukien, jollei yhtymävaltuusto toisin päätä. 
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5 § 

Jäsenkunnan eroaminen 
 

Jäsenkunnan, joka haluaa erota kuntayhtymästä, on ilmoitettava siitä kuntayh-
tymälle. 
 
Jäsenyys päättyy valtuutettujen toimikauden päättyessä jäsenkunnan ilmoitet-
tua eroamisesta toimikauden päättymistä edeltävän kalenterivuoden loppuun 
mennessä. 
 
Eroavalle jäsenkunnalle palautetaan sen osuus peruspääomasta sekä suh-
teellinen osuus liittymisen jälkeen muodostuneesta nettovarallisuudesta.  
 

6 § 

Kuntayhtymästä eroavan ja toimintaa jatkavien kuntien asema ja osuuksien lunas-

taminen 
 

Mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä tai luopuu osasta osuuksistaan, kun-
tayhtymä voi yhtymävaltuuston päätöksen mukaisesti lunastaa osuudet kun-
nalta.  
 
Mikäli kuntayhtymän varat ovat vähennyksiä pienemmät, kuntayhtymästä 
eroavan tai osuuksistaan luopuvan kunnan on suoritettava kuntayhtymälle 
erotuksesta luovutettavia osuuksia vastaava korvaus. 
 
Mikäli muut kunnat eivät lunasta eroavan jäsenkunnan pääomaosuutta, alen-
netaan peruspääomaa. Korvaus peruspääomaosuudesta voidaan suorittaa 
tasasuuruisina erinä viiden (5) vuoden aikana eron voimaantulosta lukien. 
 
Lunastettuihin osuuksiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat lunastus-
ta seuraavan kalenterivuoden päättyessä, jollei yhtymävaltuuston suostumuk-
sella toisin sovita. Sama koskee oikeuksien ja velvollisuuksien lakkaamista 
kunnan luopuessa osuuksistaan, vaikka niitä ei lunasteta kuntayhtymälle. Täl-
löin määräajat lasketaan kuitenkin siitä, kun kunta on ilmoittanut kuntayhty-
mälle eroavansa tai luopuvansa osasta osuuksistaan. 
 

7 § 

Osuuksien luovuttaminen 
 

Kuntayhtymästä eroava kunta voi luovuttaa osuutensa tai osan osuuksistaan 
kuntayhtymän varoihin toiselle jäsenkunnalle sen mukaan kuin asianomaisten 
kuntien kesken sovitaan, jollei laista muuta johdu. Luovutuksesta on ilmoitet-
tava kuntayhtymälle. 
 
Luovutettuihin osuuksiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet alkavat tai siirtyvät 
luovutusta seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1. päivänä, jollei yhtymäval-
tuusto toisin hyväksy. 
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II LUKU 
 

KUNTAYHTYMÄN TOIMIELIMET 

 

KUNTAYHTYMÄVALTUUSTO 

 
Kuntayhtymän jäsenkunnat käyttävät päätösvaltaansa kuntayhtymän valtuus-
ton kokouksessa. Jäljempänä käytetään nimeä valtuusto. 

 
8 § 

Jäsenten lukumäärä ja toimikausi 
 

Valtuustossa on jokaisesta jäsenkunnasta kaksi (2) jäsentä perussopimuksen 
3 §:ssä mainittua 1 - 10 omistusosuutta kohti sekä lisäksi kaksi (2) jäsentä 11- 
30 omistusosuutta kohti ja lisäksi kaksi (2) jäsentä 31 tai sen yli menevää 
omistusosuutta kohti. Enimmillään on valtuutettujen määrä jäsenkuntaa koh-
den 6 jäsentä. Kunnan omistussuhde otetaan huomioon sellaisena, kuin se on 
perussopimuksessa määrätty. 
 
Valtuuston jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi 
ajaksi. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. 
 

9 § 

Äänivalta 
 
Valtuuston kokouksessa on kunkin kunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä yksi 
(1) ääni kutakin asianomaisen kunnan omistusosuutta kohti. Kunnan valitse-
mien jäsenten äänimäärä jakaantuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. 
 
Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä voi olla kuitenkin enintään 
kolmekymmentä (30) ääntä. 
 

10 § 

Kutsumisaika 
 

Valtuuston kokouskutsu on vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta 
lähetettävä valtuuston ja hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhalli-
tukselle. 
 

11 § 

Päätösvaltaisuus 
 

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenis-
tä on saapuvilla ja edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenkuntien yh-
teenlasketusta äänimäärästä. 
 
Mitä 1-momentissa on määrätty päätösvaltaisuudesta, sovelletaan myös nii-
den asioiden käsittelyyn, johon 3 §:n 5 momentin mukaan kaikki kuntayhty-
mävaltuuston jäsenet eivät saa ottaa osaa. Tällöin vähimmäismäärät laske-
taan asioiden käsittelyyn osallistuvien luvun ja äänimäärän mukaan. 
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12 § 

Toiminta 
 

Valtuuston toiminnasta määrätään tarkemmin työjärjestyksessä. 
 
Valtuuston jäsen, jonka valinnut kunta ei ole osallisena 3 §:n 5 momentissa 
tarkoitetussa toiminnassa, ei saa ottaa osaa päätöksentekoon yksinomaan 
tällaista toimintaa koskevassa asiassa. 
 
Yhtymävaltuuston sihteerinä toimii kuntayhtymän talousjohtaja, ellei valtuusto 
toisin määrää. 
 

13 § 

Valtuuston tehtävät 
 

Valtuusto toimii kuntayhtymän korkeimpana päättävänä elimenä ja sille kuulu-
vat kuntalain valtuustoa koskevien määräysten ja kuntayhtymän hallintosään-
nön mukaiset tehtävät. 
 
Valtuusto 
 
- hyväksyy seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion ja samalla hyväksyy 
kolmea vuotta koskevan taloussuunnitelman, josta talousarvio on taloussuun-
nitelman ensimmäinen vuosi sekä asettaa kuntayhtymän toiminnalliset ja ta-
loudelliset tavoitteet, 
 
- vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä sekä 
tehtävistä varauksista ja toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan kertomus 
antaa aihetta, 
 
- valitsee hallituksen jäsenet, varajäsenet sekä puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan, 
 
- valitsee tarkastuslautakunnan jäsenet ja määrää yhden heistä puheenjohta-
jaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi, 
 
- valitsee kuntalain 72 §:ssä tarkoitetulla tavalla tilintarkastajaksi JHTT yhtei-
sön tai JHTT tilintarkastajan ja yhden JHTT varatilintarkastajan 
 
- vahvistaa kuntayhtymän säännöt 
 
- perustaa kuntayhtymän virat, ellei hallintosäännössä muuta määrätä 
 
Yhtymävaltuuston toiminnasta määrätään tarkemmin sen työjärjestyksessä. 
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KUNTAYHTYMÄHALLITUS 
 

Jäljempänä käytetään nimeä hallitus 
 

14 § 

Kokoonpano ja toimikausi 
 

Kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu yhdeksän (9) jäsentä. Näistä jokai-
sella on henkilökohtainen varajäsen. 
 
Hallituksen jäsenten toimikausi on valtuuston toimikausi. 
 

15 § 

Hallituksen tehtävät 
 

Hallitus vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston 
päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. 
 

16 § 

Siirretty päätösvalta 
 

Valtuuston päätösvallasta siirretään hallituksen päätettäväksi 
 
1. viranhaltijan ottaminen, irtisanominen ja eron myöntäminen, jollei kun-

tayhtymän voimassa olevista säännöistä muuta johdu. Kuitenkin val-
tuusto päättää viranhaltijan ottamisesta, irtisanomisesta ja eron myön-
tämisestä kuntayhtymäjohtajan ja talousjohtajan virkojen osalta, jollei 
laista tai sen nojalla annetusta asetuksesta muuta johdu. 

 
2. virka- ja työehtosopimuksen määräyksen soveltaminen siltä osin, kuin 

se sopimuksessa määrätyissä rajoissa on jätetty kuntayhtymän harkin-
taan 

 
3. maksujen ja korvausten määrääminen kuntayhtymän palveluksista 
 
4. palvelusten antaminen muille laitoksille ja kuntayhtymään kuulumatto-

mille kunnille 
 
5. kuntayhtymän henkilöstön ja omaisuuden vakuuttaminen 
 
6. omaisuuden vuokralle antaminen ja ottaminen sekä irtaimen omaisuu-

den myynti 
 
Hallituksen tehtävänä on lisäksi antaa selitys valtuuston päätöksestä tehdyn 
valituksen johdosta. 
 
Päätösvaltaa käyttäessään hallituksen on noudatettava valtuuston talousarvi-
on hyväksymisen yhteydessä tai muutoin antamia ohjeita. 
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17 § 

Kokoontuminen 

 
Kutsu hallituksen kokoukseen on annettava vähintään seitsemää (7) päivää 
ennen kokousta. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä ko-
kouksessa käsiteltävät asiat. 

 
Kutsu hallituksen jäsenten lisäksi on annettava valtuuston puheenjohtajalle ja 
varapuheenjohtajille sekä kokouksessa käsiteltävänä olevien asioiden esitteli-
jöille. 
 
Edellä 1 momentin määräyksistä voidaan poiketa, jos asian erityinen kiireelli-
syys sitä vaatii. 
 

18 § 

Esittely 
 

Hallituksen kokouksessa asiat ratkaistaan viranhaltijan esittelystä. Esittelijän 
ehdotus on käsittelyn pohjana. 
 
Asiat esittelee hallituksen määräämä kuntayhtymän viranhaltija. 
 
Esittelijän ollessa estynyt tai esteellinen esittelijänä toimii se henkilö, jonka 
tehtävänä on tällöin hoitaa asianomaisen viranhaltijan muitakin virkatehtäviä. 
Tämänkin ollessa estynyt tai esteellinen voi hallitus 1 momentista poiketen 
ratkaista asian ilman esittelyä. 
 

19 § 

Kuntayhtymän nimenkirjoitusoikeus ja tiedoksiannot 
 

Kuntayhtymän puolesta tehtävät sopimukset ja sitoumukset allekirjoittaa halli-
tuksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja ja var-
mentaa hallituksen sihteeri 
 
Hallitus voi valtuuttaa yhden tai useamman henkilön allekirjoittamaan hallituk-
sen puolesta valtuutuksessa määrättyjä kirjeitä, sopimuksia ja kuntayhtymän 
maksuliikkeen hoidossa tarvittavia asiakirjoja. 
 
Kuntayhtymälle tulevia tiedoksiantoja hallituksen puolesta vastaanottaa pu-
heenjohtajan ohella kuntayhtymäjohtaja tai talousjohtaja. 
 
Kuntayhtymän toimintaa koskevat tiedotukset on annettava hallituksen mää-
räämän viranhaltijan välityksellä. 
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III LUKU 
 

TALOUS SEKÄ HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS 
 
20 § 

Peruspääoma 
 

Peruspääoma muodostetaan vuoden 1996 tilinpäätöksen käyttöpääomasta 
aloittavaan taseeseen kirjanpitolautakunnan kuntajaoston taseohjeen mukai-
sesti. Peruspääoman määrän vahvistaa kuntayhtymävaltuusto. 
 
Peruspääoma jaetaan jäsenkuntien osuuksiksi vuoden 1996 tilinpäätöksen 
omistusosuuksien suhteessa. Taseen liitteessä peruspääoma ilmoitetaan jä-
senkuntien kuntakohtaisina osuuksina. 
 
Uuden jäsenkunnan peruspääomasijoituksen määrästä ja suoritusajasta sekä 
peruspääoman korottamisesta siirrolla muusta omasta pääomasta päättää yh-
tymävaltuusto vuosittain. 
 

21 § 

Jäsenkuntien osuudet ja vastuu 
 

Jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteis-
ta määräytyvät peruspääomaosuuksien suhteessa. 
 
Mikäli jokin kuntayhtymän jäsenkunta haluaa siirtää lukiokoulutuksensa kun-
tayhtymän ylläpidettäväksi, vastaa kyseinen kunta siirtyvän lukiokoulutuksen 
kustannuksista investointikustannuksineen niiltä osin, kuin kustannuksia ei 
pystytä kattamaan lukiokoulutukseen osoitetuilla valtionosuuksilla. 
 

22 § 

Kuntayhtymän toiminta ja taloussuunnitelma 
 

Toiminta- ja taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava ti-
laisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. 
 
Suunnitelma tulee laatia valtuuston hyväksymän talousarvionasetelman mu-
kaisesti. Seuraavan suunnittelukauden alustava suunnitelma on toimitettava 
jäsenkunnille 10.10. mennessä ja lopullinen talousarvio ja suunnitelma 30.10. 
mennessä.  
 
Tilikauden aikana hyväksyttävien talousarviomuutosten on perustuttava mää-
rärahojen, tuloerien sekä tavoitteiden osalta toiminnan tai palvelujen käytön 
taikka talouden yleisten perusteiden tilikauden aikana jo tapahtuneisiin tai ar-
vioitaviin muutoksiin. 

 
23 § 

Suunnitelmapoistot 
 

Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet hyväksyy valtuusto ja 
tarkemmat poistosuunnitelmat yhtymähallitus. 
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24 § 

Tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja hyväksyminen 
 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja esittelijä. 
 
Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää samalla tilikauden tuloksen 
käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteis-
tä. 
 
Tilinpäätöksestä voidaan tehdä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston taseohjeen 
mukainen investointivaraus. Tilinpäätöksessä tehtävistä muista vapaaehtoisis-
ta varauksista päättää valtuusto. 
 

25 § 

Hallinnon ja talouden tarkastaminen 
 

Hallinnon ja talouden tarkastamisesta noudatetaan mitä siitä on säädetty kun-
talaissa (365/95) ja määrätty kuntayhtymän tarkastussäännössä. Tarkastus-
lautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme (3) muuta 
jäsentä sekä jokaiselle jäsenelle henkilökohtainen varajäsen. 
 

26 § 

Tarkempien määräysten antaminen 
 

Kuntayhtymän taloudesta määrätään tarkemmin kuntayhtymän säännöissä. 

 
 

IV LUKU 
 

MAKSUOSUUDET 
 
27 § 

Rahoitus ja taloudellisten tulosten käsittely 
 

Kuntayhtymän käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menot on sopeutettava val-
tionrahoituksen ja kuntayhtymän omien tulojen tasolle. Tuloslaskelman tilikau-
den tulos siirretään kuntayhtymän omaan pääomaan. 

 
28 § 

Investointien pääomarahoitus 
 

Kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta investointimenoihin valtionosuu-
tena, jäsenkunnan oman pääoman ehtoisena sijoituksena taikka lainana jä-
senkunnilta tai rahoituslaitoksilta. 
 
Perustamishankkeiden arvioidut kustannukset jaetaan valtionosuuden mää-
räämiseksi jäsenkuntien osuuksiksi viimeisen tilinpäätöksen peruspääoman 
jaon suhteessa. Jäsenkunnan osuus valtionosuudesta on näin lasketun kun-
nan perustamishankkeen kustannusosuuden ja kunnan valtionosuusprosentin 
mukainen. 
 
Varautuminen kuntayhtymän tulevien investointien rahoitukseen on jäsenkun-
tien vastuulla. 
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29 § 

Rahastojen perustaminen 
 

Rahastojen perustamisesta ja niiden säännöistä päättää yhtymävaltuusto. 
 
 

V LUKU 
 

MUUT MÄÄÄRÄYKSET 
 
30 § 
Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys 
 

Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot 
 
Kuntayhtymän purkautuessa kuntayhtymähallituksen on huolehdittava loppu-
selvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta järjestelystä. Kuntayhtymän 
varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen 
eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille peruspääomaosuuksien  
suhteessa.  
 
Milloin kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämi-
seen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorit-
tamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa. 
 
Kuntayhtymän purkamisesta tulee tehdä tarvittavat ilmoitukset viranomaisille. 
 

31 § 

Voimaantulo ja soveltaminen 
 

Uusi perussopimus tulee voimaan 1.6.2016.  


