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POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS
1.1.2009

1. LUKU
KUNTAYHTYMÄ
1 § Nimi ja kotipaikka
Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on
Joensuun kaupunki.
2 § Tehtävät
Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta
1.ammatillisesta koulutuksesta annetussa lainsäädännössä säädettyä opetusta ja muuta
toimintaa
2.ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa lainsäädännössä säädettyä opetusta ja muuta
toimintaa
3.vapaasta sivistystyöstä annetussa lainsäädännössä säädettyä opetusta ja muuta toimintaa.
4.muussa lainsäädännössä tarkoitettua opetus- ja koulutustoimintaa ja niihin liit-tyvää
muuta toimintaa.
Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää koulutusyksiköitä.
Kuntayhtymä voi olla jäsenenä tai osakkaana toimintansa kannalta tarpeellisissa yhteisöissä
ja organisaatioissa.
Jäsenkuntia on kuultava ennen kuin kuntayhtymään liitetään uusia oppilaitoksia tai
oppilaitoksia lakkautetaan.
3 § Jäsenkunnat
Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kesälahti, Kitee, Kontiolahti,
Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi ja Valtimo.
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4 § Uuden jäsenkunnan ottaminen
Kunnan, joka haluaa tulla kuntayhtymän jäseneksi, on tehtävä siitä esitys kuntayh-tymälle.
Valtuusto päättää uuden jäsenkunnan ottamisesta.
Uusi jäsenkunta osallistuu hallintoon 1. momentissa tarkoitettua valtuuston päätöstä
seuraavan kalenterivuoden alusta lukien, jollei valtuusto toisin päätä.
5 § Jäsenkuntien osuudet varoihin ja vastuu veloista
Jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteista määräytyy
peruspääomaosuuksien suhteessa.
Kuntayhtymässä on pidettävä rekisteriä jäsenkuntien peruspääomaosuuksista.

6 § Kuntayhtymästä eroavan ja toimintaa jatkavien kuntien asema
Mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä, sille suoritetaan valtuuston päätöksellä kunnan
osuus peruspääomasta tai osa siitä. Mikäli muut kunnat eivät lunasta eroa-van jäsenkunnan
peruspääomaosuutta, alennetaan peruspääomaa. Korvaus perus-pääomaosuudesta
suoritetaan tasasuurina erinä seitsemän vuoden aikana eron voi-maantuloa seuraavan
vuoden alusta lukien.
2. LUKU
VALTUUSTO
7 § Jäsenten lukumäärä ja äänivalta
Kuntayhtymän päätösvaltaa käyttää jäsenkuntien valitsema yhtymävaltuusto, josta käytetään
nimitystä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän valtuusto, lyhennettynä kuntayhtymän
valtuusto.
Kuntayhtymän valtuustoon valitaan jäsenet vaalikaudeksi kunnan edellisen vuoden alun
asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa
kolmea tuhatta viittäsataa (3 500) asukasta kohden.
Kullekin valtuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.
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Valtuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vas-taavaksi
ajaksi.
Valtuustossa edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee valittaessa vastata
jäsenkuntien valtuustojen eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maa-kunnan
alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
Mikäli valtuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa kesken toimi-kauden tai
muusta syystä eroaa valtuuston jäsenyydestä kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama
kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valit-semisesta jäljellä olevaksi
toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäse-nen on edustettava samaa poliittista
ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan.
Mikäli valtuustokauden aikana kuntayhtymään hyväksytään jäseneksi uusia kuntia, ao.
kunnat valitsevat jäljellä olevaksi valtuuston toimikaudeksi omat edustajansa valtuustoon
noudattaen tämän perussopimuksen valintaperusteita.
Kullakin valtuuston jäsenellä on yksi ääni. Mikäli jäsen on estynyt tai poissa, siirtyy hänen
äänivaltansa henkilökohtaiselle varajäsenelle.

8 § Päätösvaltaisuus

Valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Valtuuston kokouskutsun lähettämisestä säädetään hallintosäännössä.
9 § Toiminta
Valtuusto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.
Valtuusto huomioon ottaen kuntalain 13 pykälän, päättää niistä asioista, jotka kuntalaissa on
nimenomaisesti säädetty valtuuston tehtäviksi.
Valtuustossa on viimeistään kesäkuussa
-käsiteltävä hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta sekä
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tilintarkastuskertomus samoin kuin tehtyjen muistutusten johdosta annetut selitykset ja
lausunnot,
-käsiteltävä tarkastuslautakunnan arviointikertomus,
-päätettävä tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hal-litukselle ja
muille tilivelvollisille sekä niistä toimenpiteistä, joihin edellisessä kohdassa mainitut
kertomukset saattavat antaa aihetta,
-päätettävä tilikauden tuloksen käsittelystä,
-tarvittaessa päätettävä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä,
-valittava toimikauden ensimmäisenä vuotena hallituksen, johtokuntien ja
tarkastuslautakunnan jäsenet sekä määrättävä hallituksen, johtokuntien ja
tarkastuslautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat ja
-käsiteltävä muut mahdolliset valtuuston päätettävät asiat.
Valtuustossa on viimeistään marraskuussa
-hyväksyttävä kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvio sekä vähintään kol-mea vuotta
koskeva taloussuunnitelma ja
-käsiteltävä muut mahdolliset valtuuston päätettävät asiat.
Valtuuston toiminnasta määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

3. LUKU
HALLITUS JA MUUT TOIMIELIMET

10 § Hallitus
Kuntayhtymällä on hallitus, johon valtuusto valitsee toimikaudekseen yksitoista (11) 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 sopimuksen,
ellei sopimuksen tekemistä ole johtosäännössä siirretty kuntayhtymän muulle toimielimelle
tai viranhaltijalle.
Tarkemmin hallituksen toiminnasta ja päätösvallasta määrätään kuntayhtymän
hallintosäännössä.

11 § Johtokunta
Koulutusyksiköillä voi olla johtokuntia siten kuin valtuusto päättää. Valtuusto valitsee
johtokuntiin toimikaudekseen seitsemän (7) jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen
varajäsenen sekä määrää valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Johtokunnan
varsinaisista jäsenistä tulee vähintään kahden olla kuntayhtymän valtuuston jäseniä.
Johtokunnan toiminnasta ja päätösvallasta määrätään kuntayhtymän hallintosäännössä tai
erillisessä johtosäännössä.

12 § 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 puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuuston jäsen.
Tarkastuslautakunnan on laadittava arviointikertomus edelliseltä kalenterivuodelta
toukokuun loppuun mennessä.
Muutoin tarkastuslautakunnan tehtävistä on säädetty kuntalaissa ja määrätty kuntayhtymän
hallintosäännössä.

13 § Tilintarkastaja
Tilintarkastuksesta ja tilintarkastajan tehtävistä on säädetty kuntalaissa ja määrätty
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kuntayhtymän hallintosäännössä.
Tilintarkastajan on annettava tilintarkastuskertomus edelliseltä kalenterivuodelta toukokuun
loppuun mennessä.

14 § Esittely
Asioiden käsittely toimielinten kokouksissa tapahtuu viranhaltijan esittelystä. Esittelijöistä
määrätään kuntayhtymän hallintosäännössä tai erillisessä johtosään-nössä.

15 § Kuntayhtymän nimen kirjoittaminen
Kuntayhtymän nimen kirjoittamisesta määrätään kuntayhtymän hallintosäännössä.

4. LUKU
TALOUS JA RAHOITUS
16 § Peruspääoma
Peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pääomasijoituksista. Peruspääomaa voidaan korottaa
myös siirrolla oman pääoman muusta erästä. Peruspääoma jakautuu jäsen-kuntaosuuksiin.
18 §:n mukainen jäsenkuntien rahoitusosuus investointeihin lisätään peruspääomaan.
Uuden jäsenkunnan peruspääomasijoituksen määrästä ja suoritusajasta sekä peruspääoman
korottamisesta ja alentamisesta päättää valtuusto.
Peruspääomalle ei makseta korkoa.

17 § Talousarvio ja -suunnitelma
Hallituksen ehdotus kuntayhtymän talousarvioksi ja suunnitelmaksi on toimitettava
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valtuutetuille viimeistään marraskuun 15. päivään mennessä.

18 § Toiminnan ja investointien rahoitus

Kuntayhtymän on rahoitettava toimintansa ja investointinsa rahoituslainsäädännön
mukaisella rahoituksella, valtionosuuksilla, EU- ja muulla projektirahoituksella, opetus- ja
muiden palveluiden myynnistä saatavilla ja muilla tuloilla. Kuntayhty-mä voi ottaa vastaan
lahjoituksia.
Investointien rahoittamiseen voidaan ottaa lainaa ja myydä omaisuutta.
Kuntayhtymällä ei ole oikeutta laskuttaa jäsenkunnilta rahoitusosuuksia eikä vel-vollisuutta
maksaa jäsenkunnille mahdollista ylijäämää.

19 § Jäsenkuntien vapaaehtoiset rahoitusosuudet toimintaan ja investointeihin

Jäsenkunta voi tämän perussopimuksen muiden määräysten estämättä osallistua
vapaaehtoisella rahoitusosuudella kuntayhtymän investointeihin ja toimintakus-tannuksiin.
Jäsenkunta päättää tällöin rahoitusosuuden käyttökohteesta.

5. LUKU
TILINPÄÄTÖS
20 § Tilinpäätös ja toimintakertomus
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja kun-tayhtymän
johtaja.
Varainhoitovuoden tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajan
tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arviointikertomuksen laatimista varten viimeistään
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seuraavan vuoden maaliskuun 31. päivään mennessä.
Tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksessa tekemien muistutusten johdosta annettu selitys
ja hallituksen lausunto on toimitettava valtuustolle viimeistään varainhoitovuotta seuraavan
kesäkuun 15. päivään mennessä.

6. LUKU
KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN
21 § Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys
Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymän purkautuessa
hallituksen on huolehdittava loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta
järjestelystä. Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kus-tannusten ja velkojen
suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsen-kunnille peruspääomaosuuksien
suhteessa.
Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä
on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen
osuuksien suhteessa.

7. LUKU
ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
22 § Voimaantulo
Tämä perussopimus tulee voimaan 1.1.2009.

Tämä perussopimus on hyväksytty:
Enon kunnanvaltuustossa 30.9.2008
Ilomantsin kunnanvaltuustossa 8.9.2008
Joensuun kaupunginvaltuustossa 25.8.2008
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Juuan kunnanvaltuustossa 10.11.2008
Kesälahden kunnanvaltuustossa 27.10.2008
Kiteen kaupunginvaltuustossa 8.9.2008
Kontiolahden kunnanvaltuustossa 22.9.2008
Lieksan kaupunginvaltuustossa 25.8.2008
Liperin kunnanvaltuustossa 25.8.2008
Nurmeksen kaupunginvaltuustossa 28.8.2008
Outokummun kaupunginvaltuustossa 29.9.2008
Polvijärven kunnanvaltuustossa 28.8.2008
Pyhäselän kunnanvaltuustossa 2.10.2008
Rääkkylän kunnanvaltuustossa 1.9.2008
Tohmajärven kunnanvaltuustossa 1.9.2008
Valtimon kunnanvaltuustossa 8.10.2008
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