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I YLEISET MÄÄRÄYKSET 
 
1 § Nimi ja kotipaikka 
 

Kuntayhtymän nimi on nimeltään Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä ja sen 
kotipaikka on Nivalan kaupunki.  

 
2 § Jäsenkunnat 
 

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, 
Kärsämäki, Nivala, Oulainen, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Reisjärvi, Sievi, Siikalatva sekä 
Ylivieska. 

 
3 § Kuntayhtymän tehtävät 
 
 Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta ammatillista perus- ja 

aikuiskoulutusta, tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä työelämän kehittämis- ja 
palvelutoimintaa sekä edistää korkeakoulutoimintaa. Kuntayhtymä voi harjoittaa myös 
muuta toimintaansa tukevaa koulutusta. Kuntayhtymä voi olla jäsenenä tai 
osakkaana myös toimintansa mukaisessa muussa organisaatiossa.  

  
  
II KUNTAYHTYMÄN TOIMIELIMET 
 
 YHTYMÄVALTUUSTO 
 
4 § Yhtymävaltuuston edustajien lukumäärä 
 

Jäsenkunnat käyttävät päätösvaltaansa yhtymävaltuustossa. Jäsenkunnat valitsevat 
edustajansa yhtymävaltuustoon seuraavasti:  
 
Jäsenkunnat valitsevat yhtymävaltuustoon yhden edustajan jokaista alkavaa 5000 
asukasta kohden.  
 

5 § Äänivalta 
 

Yhtymävaltuustossa jäsenkunnan äänivalta jakaantuu tasan läsnä olevien edustajien 
kesken. Tällöin myös yksi edustaja voi käyttää jäsenkunnan koko äänivaltaa. 
 
Jäsenkuntien yhteenlaskettu äänimäärä on 1000. 
 
Kunnan äänimäärä on se kokonaisluku, joka saadaan kun kokonaisäänimäärä 
jaetaan kullekin jäsenkunnille puoleksi kunnan peruspääomaosuuden (50 %), yhdeltä 
neljäsosalta (25 %) päättyneen ja kahden sitä edeltävän tilikauden keskimääräisen 
rahoituslain alaisen kunnasta Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä opiskelleiden 
oppilaiden ja yhdeltä neljäsosalta (25 %) päättyneen ja kahden sitä edeltävän 
tilikauden keskimääräisen kunnan nuorten 16 -18 v. ikäluokan perusteella. 
Peruspääoman määrä ja opiskelijamäärä sekä 16 – 18 v. nuorten määrä tarkistetaan 
vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. 

  
 
 
 
 



 3 

6 § Päätösvaltaisuus 
 
 Yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet kokousedustajista on 

läsnä ja heidän edustamansa äänivalta on yli puolet kokonaisäänimäärästä.  
  

Yhden kunnan äänivalta kokouksessa on aina alle 40 %. 
 
7 § Kokoukset 
 
 Yhtymävaltuuston kokous on pidettävä säännönmukaisesti kaksi kertaa vuodessa, 

kevätkokous toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous joulukuun loppuun 
mennessä. 

 
 Lisäksi voidaan pitää ylimääräisiä valtuuston kokouksia. 
 
8 § Kokousten koollekutsuminen 
 
 Yhtymävaltuuston kutsuu koolle kuntayhtymän hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä 

vähintään 21 päivää ennen kokousta valtuutetuille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille. 
 
 Ylimääräinen valtuuston kokous on kutsuttava koolle valtuustolle kuuluvan asian 

käsittelyä varten, mikäli jäsenkunnan kunnanhallitus sitä vaatii. 
 
9 § Yhtymävaltuuston tehtävät 
 
 Yhtymävaltuuston tehtäviin kuuluu sen lisäksi mitä tässä perussopimuksessa 

toisaalla ja hallintosäännössä määrätään: 
 
  

1. valita yhtymävaltuuston puheenjohtajisto; puheenjohtaja ja kaksi 
varapuheenjohtajaa 

2. asettaa kuntayhtymän tavoitteet ja hyväksyä talousarvio ja 
taloussuunnitelma; 

3. valita hallituksen jäsenet ja heidän varajäsenensä sekä määrätä yksi 
jäsenistä puheenjohtajaksi ja kaksi varapuheenjohtajiksi; 

4. päättää kuntayhtymän rakenteesta ja sekä päättää kuntayhtymän 
liikelaitosten perustamisesta; 

5. asettaa kuntayhtymän liikelaitoksille palvelutavoitteet sekä taloudelliset 
ja toiminnalliset tavoitteet; 

6. päättää kuntayhtymän toiminnan oleellisesta laajentamisesta, 
supistamisesta ja muuttamisesta mukaan lukien oppilaitosten 
lakkauttaminen; 

7. vahvistaa kuntayhtymän tilinpäätös ja päättää tilikauden tuloksen 
käsittelystä; 

8. päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille; 
9. valita tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet ja määrätä yksi 

jäsenistä puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi; 
10. valita tilintarkastaja (JHTT) ja varatilintarkastaja (JHTT) tai 

tilintarkastusyhteisö (JHTT-yhteisö); 
11. antaa tarkastussääntö, hyväksyä hallintosääntö ja muut johtosäännöt. 
12. valita kuntayhtymän johtaja 

 
Oppilaitoksen toiminnan lakkauttamisesta tulee päättää merkittävänä muutoksena 
yhtymävaltuustossa 2/3 enemmistöllä 
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Yhtymävaltuustossa käsiteltävät asiat valmistelee kuntayhtymän hallitus. Hallitus 
myös panee täytäntöön yhtymävaltuuston päättämät asiat. 

 
10 § Kokousmenettely 
 

Menettelystä yhtymävaltuuston kokouksessa määrätään kuntayhtymän 
hallintosäännössä. 

 
HALLITUS 
 
11 §  Hallituksen kokoonpano 
 

Kuntayhtymässä on hallitus, johon kuuluu kymmenen (10) yhtymävaltuuston 
valitsemaa jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. 

 
Hallituksessa Haapajärvellä, Haapavedellä, Kalajoella, Nivalalla, Oulaisilla, 
Siikalatvalla ja Ylivieskalla (oppilaitospaikkakunnat) on kullakin yksi jäsen sekä muilla 
kunnilla vuorotteluna kolme jäsentä, jotka kiertävät kunnittain. Nimettyjen kuntien 
edustajat hallitukseen valitaan valtuustokaudeksi ja muiden kuntien edustaja aina 
kahdeksi vuodeksi kerrallaan arvotussa järjestyksessä.  

 
Hallituksen kokouksessa esittelijänä toimii kuntayhtymän johtaja, ellei 
hallintosäännössä tai yhtymähallituksen johtosäännössä ole muuta määrätty. 

 
12 § Hallituksen tehtävät 
 

Hallitus vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudesta sekä yhtymävaltuuston 
päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta.  
 
Hallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja käyttää sen puhevaltaa. 
 
Kuntayhtymän nimenkirjoittamisesta määrätään hallintosäännössä. 
 
Hallitus ratkaisee lisäksi ne asiat, joita ei lailla, tällä perussopimuksella tai 
hallintosäännöllä ole määrätty muiden toimielinten ratkaistavaksi. 

 
13 § Kuntayhtymän johtaja 
 

Kuntayhtymän johtajan valitsee ja erottaa yhtymävaltuusto. 
 Kuntayhtymän johtajan tehtävistä määrätään hallintosäännössä. 

  
 
III KUNTAYHTYMÄN TALOUS 
 
14 § Peruspääoma 
  

Peruspääoma muodostetaan Kalajokilaakson ja Siika-Pyhäjokialueen 
koulutuskuntayhtymien  31.12.2011 vahvistettavien tilinpäätöksien mukaisesta 
yhteenlasketusta nettovarallisuudesta. Näin muodostettu peruspääoma jakaantuu 
jäsenkuntaosuuksiin, jotka määräytyvät mainituista kuntayhtymistä siirtyvistä 
jäsenkuntakohtaisista nettovarallisuusosuuksista. 

 
Kuntayhtymän peruspääoman määrän vahvistaa yhtymävaltuusto. Kuntayhtymän 
taseen liitteessä peruspääoma ilmoitetaan jäsenkuntien osuuksina. 
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Uuden jäsenkunnan peruspääomasijoituksen määrästä ja suoritusajasta sekä 
peruspääoman korottamisella siirrolla muusta omasta pääomasta päättää 
yhtymävaltuusto. 
 
Peruspääomalle voidaan maksaa korkoa yhtymävaltuuston niin päättäessä. 

 
15 § Jäsenkuntien osuudet ja vastuut 
 

Jäsenkuntien osuus kuntayhtymän varoihin ja vastuu veloista ja velvoitteista 
määräytyy peruspääomaosuuksien suhteessa. Kuntayhtymässä pidetään luetteloa 
jäsenkuntien peruspääomaosuuksista. 

 
16 § Toiminnan rahoitus 
 

Kuntayhtymän toiminta rahoitetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
annetussa laissa tarkoitetulla rahoituksella sekä toiminnasta saaduilla tuloilla ja muilla 
tuloilla. 
 
Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menot on sopeutettava valtionrahoituksen ja 
kuntayhtymän omien tulojen tasolle kolmen vuoden taloussuunnittelujaksolla. 
Tuloslaskelman tilikauden yli- tai alijäämä siirretään kuntayhtymän omaan pääomaan 
tai siitä voidaan tehdä vapaaehtoisia varauksia. 

 
17 § Investointien pääomarahoitus 
 

Kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta investointimenoihin valtionosuutena ja – 
avustuksena taikka lainana. 
 

 
18 § Talousarvio ja taloussuunnitelma 
 

Hallitus laatii esityksen talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi.  Taloussuunnitelmaa 
valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esitysten tekemiseen 
kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi 31.8. mennessä.  
 
Seuraavan vuoden alustava talousarvio ja – suunnitelma on toimitettava 
jäsenkunnille lokakuun loppuun mennessä ja hyväksytty talousarvio ja – suunnitelma 
joulukuun loppuun mennessä.  
 
Yhtymävaltuusto hyväksyy seuraavan kalenterivuoden talousarvion ja 
taloussuunnitelman edellisen vuoden loppuun mennessä. 

 
19 § Suunnitelmapoistot 
 
 Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet hyväksyy yhtymävaltuusto. 
 
20 § Rahastojen perustaminen 
 
 Yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän rahastojen perustamisesta ja säännöistä. 
 

 
21 § Tilinpäätös, sen allekirjoittaminen ja hyväksyminen 
 

Ennakkotiedot tilinpäätöksestä on annettava jäsenkunnille helmikuun loppuun 
mennessä. 
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Tilikauden tilinpäätös on annettava tilintarkastajien tarkastettavaksi ja jäsenkunnille 
viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. 
 
Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja kuntayhtymän johtaja. 
 
Hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymävaltuusto päättää samalla tilikauden tuloksen 
käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamistoimenpiteistä. 

 
22 § Muut määräykset 
 

Muita ohjeita ja määräyksiä kuntayhtymän taloudesta ja hallinnosta annetaan 
hallintosäännöllä ja tarpeen mukaan muilla johtosäännöillä. 

 
IV HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTAMINEN 
 
23 § Tarkastuslautakunta 
 

Hallinnon ja talouden tarkastamisessa noudatetaan mitä siitä on säädetty kuntalaissa 
ja määrätty kuntayhtymän tarkastussäännössä. 
 
Tarkastuslautakunnan kokoonpanosta määrätään tarkastussäännössä. 
 

V MUUT MÄÄRÄYKSET 
 
24 § Uuden jäsenkunnan ottaminen 
 

Kunnan, joka haluaa tulla kuntayhtymän jäseneksi, pitää tehdä siitä kirjallinen ilmoitus 
kuntayhtymän hallitukselle. Kunta voidaan hyväksyä kuntayhtymän jäseneksi 
jäsenkuntien perussopimuksen muuttamisella.  

 
 Kunta voi lunastaa peruspääomaosuuksia jäsenkunnilta kuntien sopimalla tavalla
 tai sijoittaa kuntayhtymään sovittavan peruspääomasijoituksen. 
 

Uuden jäsenkunnan oikeudet ja velvollisuudet alkavat edellä tarkoitettua jäsenkuntien 
päätöstä seuraavan kalenterivuoden alusta. 

 
 
25 § Jäsenkunnan eroaminen 
 

Mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä, sille suoritetaan kunnan osuus 
nettovarallisuudesta yhtymävaltuuston päätöksellä.  
 
Eroavalle kunnalle luovutetaan  yhtymävaltuuston päätöksellä ensisijaisesti 
paikkakunnalla sijaitsevat kiinteistöt kalustoineen edellyttäen, että niiden 
luovuttaminen ei muodosta kohtuutonta haittaa koko kuntayhtymän tai eroavan 
kunnan koulutustehtävän toteuttamiselle. 
 
Samalla eroava kunta on velvollinen ottamaan vastaan yhtymävaltuuston päättämän 
osuuden kuntayhtymän henkilöstöstä ns. vanhoina työntekijöinä. Eroava kunta ottaa 
vastattavakseen yhtymävaltuuston määrittelemän osuuden  Kuntien 
Eläkevakuutukselle siitä eläkevastuusta, joka kuntayhtymälle on syntynyt eroamiseen 
saakka.  
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Mikäli muut kunnat eivät lunasta eroavan jäsenkunnan pääomaosuutta, alennetaan 
peruspääomaa.  
 
Rahakorvaus suoritetaan tasaerinä viiden vuoden aikana eron voimaantulosta lukien. 
 
Jäsenyys päättyy yhtymävaltuuston päätöstä seuraavan kalenterivuoden lopussa, 
ellei yhtymävaltuusto toisin päätä.  

 
 
 
26 § Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys 
 

Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymä on 
purettava, jos sen tehtävät on siirretty toisen kuntayhtymän tai kuntien muutoin 
hoidettavaksi. 
 
Kuntayhtymän hallitus huolehtii loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta 
järjestelystä. Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita kustannusten ja velkojen 
suorittamiseen eikä muiden 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. 
 
Omaisuuden fyysisessä luovutuksessa etusijalle asetetaan se jäsenkunta, jonka 
alueella oppilaitos sijaitsee.  
 

27 § Sopimuksen voimaantulo 
 

Tämä sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun asianomaiset kunnan- ja 
kaupunginvaltuustot ovat sen hyväksyneet ja päätökset ovat saavuttaneet 
lainvoiman.  
 
Ennen tämän perussopimuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon 
edellyttämiin toimenpiteisiin. 
 

28 § Sopimuksen allekirjoittaminen 
 
Tätä sopimusta on laadittu neljätoista (14) samasanaista kappaletta, joista yksi 
annetaan kullekin sopimuspuolelle ja yksi perustettavan kuntayhtymän hallitukselle. 
 
Tätä sopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä 
kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien 
yhteenlasketusta asukasluvusta.  
 
 
 
 
ALAVIESKA   HAAPAJÅRVI 
kv § 28 18.10.2010  kv § 42 18.10.2010 
 
HAAPAVESI   KALAJOKI 
kv § 36 4.10.2010  kv § 111 28.9.2010 
 
KÄRSÄMÄKI   NIVALA 
kv § 76 27.9.2010  kv § 44 21.10.2010 
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OULAINEN   PYHÄJÄRVI 
kv § 71 6.10.2010  kv § 56 27.9.2010 
 
PYHÄNTÄ   REISJÄRVI 
kv § 48 11.10.2010  kv § 73 11.10.2010 
 
SIEVI   SIIKALATVA 
kv § 49 20.10.2010  kv § 83 3.11.2010 
 
YLIVIESKA 
kv § 68 12.10.2010 
 


