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I LUKU

KUNTAYHTYMÄ

1 § Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka
Kuntayhtymän nimi on PPeeiim
maarriinn kkoouulluuttuusskkuunnttaayyhhttyym
mää ((PPeem
maarrnnss ssaam
mkkoom
mm
muunn fföörr
uuttbbiillddnniinngg)) ja sen kotipaikka on Kaarinan kaupunki.
Kuntayhtymä muodostuu niin, että Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiön
(Stiftelsen för fiskeri- och sjöfartsutbildning) sekä Kaarinan kaupungin järjestämä
ammatillinen koulutus yhdistetään Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitoksen kuntayhtymän järjestämään ammatilliseen koulutukseen ja kuntayhtymän nimi muutetaan Peimarin koulutuskuntayhtymäksi.

2 § Kuntayhtymän tehtävät
Kuntayhtymän tarkoituksena on järjestää lakisääteistä ammatillista peruskoulutusta
ja aikuiskoulutusta sekä sitä tukevaa muuta koulutus-, kurssi- ja palvelutoimintaa ja
toteuttaa alueellista elinkeinoelämän kehitystyötä.
Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä ostaa tarvittaessa koulutuspalveluja.
Kuntayhtymällä on oikeus myydä tuottamiaan koulutus- ja muita palveluja myös
muille kuin jäsenkunnilleen.

3§ Jäsenkunnat
Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Kaarina, Länsi-Turunmaa ja Paimio.

4 § Jäsenkuntien osuudet ja vastuut
Kuntayhtymässä on pidettävä rekisteriä jäsenkuntien peruspääomaosuuksista.
Jäsenkuntien osuudet varoista ja vastuut veloista määräytyvät peruspääomaosuuksien suhteessa.
Kuntalain 83 §:ssä tarkoitettujen menojen kattamisesta jäsenkunnat vastaavat peruspääomaosuuksien suhteessa.

5§ Jäsenkunnan ottaminen
Kunnan, joka haluaa tulla kuntayhtymän jäseneksi, on asianomaisen kunnan valtuustopäätöksellään tehtävä siitä esitys kuntayhtymälle.
Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista
sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Päätöksen perussopimuksen muuttamisesta tekevät
jäsenkuntien valtuustot, joissa asiasta päätetään normaaliin tapaan enemmistöpää3

töksellä kuntalain 59 §:n mukaisesti. Päätökseksi tulee ehdotus, joka on saanut eniten ääniä, tai äänten mennessä tasan, se ehdotus, jota puheenjohtaja on äänestänyt.
Uusi jäsenkunta osallistuu hallintoon, kun jäsenkuntien valtuustot ovat hyväksyneet
perussopimuksen muutoksen ja 1. momentissa tarkoitettua yhtymävaltuuston päätöstä seuraavan kalenterivuoden alusta lukien, jollei yhtymävaltuusto toisin päätä.

2 LUKU
HALLINTO
6 § Yhtymävaltuusto
Ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto.
Yhtymävaltuustoon valitaan Kaarinasta 3 valtuutettua ja muista jäsenkunnista 2
valtuutettua sekä lisäksi jokaisesta jäsenkunnasta 1 valtuutettu alkavaa 10.000 asukasta kohti. Kullekin valtuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan kunnallisvaalikautta vastaavaksi
ajaksi. Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka kuntalain 33
§:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan toimielimeen.
Yhtymävaltuusto valitsee vaalikauden ensimmäisessä kokouksessa koko vaalikauden ajaksi puheenjohtajan ja 1. ja 2. varapuheenjohtajan, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus yhtymähallituksen kokouksissa.
Yhtymävaltuustossa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Kunnan valitsemien jäsenten
yhteenlaskettu äänimäärä jakaantuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Yhden
jäsenkunnan äänimäärä voi olla enintään 45 % saapuvilla olevien valtuutettujen yhteisestä äänimäärästä.
Yhtymävaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta
sen jäsenistä on läsnä.
Yhtymävaltuuston kokouskutsu lähetetään vähintään 10 päivää ennen kokousta yhtymävaltuuston jäsenille, yhtymähallitukselle sekä jäsenkuntien kunnanhallitukselle. Yhtymävaltuuston kokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa, kesäkuun ja lokakuun loppuun mennessä.
Yhtymävaltuuston kokouksista määrätään tarkemmin työjärjestyksessä.

7§. Yhtymävaltuuston tehtävät
Yhtymävaltuusto
- hyväksyy kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelman sekä päättää toiminnan ja talouden tavoitteista
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- päättää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden
myöntämisestä sekä toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siihen tehdyt muistutukset antavat aihetta
- valitsee yhtymähallituksen ja sen ruotsinkielisen jaoston, tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yhtymävaltuusto voi tarvittaessa valita kuntayhtymään muitakin toimielimiä
- valitsee tilintarkastajan tai tilintarkastajat
- hyväksyy yhtymävaltuuston työjärjestyksen, kuntayhtymän hallintosäännön, sekä
tarvittaessa taloussäännön, tarkastussäännön ja palkkiosäännön.
Muilta osin toiminnasta ja päätösvallasta määrätään kuntayhtymän hallintosäännössä.

8 § Yhtymähallitus
Yhtymähallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset, ellei sopimuksen tekemistä ole johtosäännössä siirretty kuntayhtymän muulle toimielimelle tai viranhaltijalle.
Yhtymähallituksen tehtävistä ja toimivallasta määrätään tarkemmin hallintosäännössä.
Soveltuvin osin yhtymähallitukseen sovelletaan kuntalain 23 §:n kunnanhallitusta
koskevia säännöksiä.
Kuntayhtymän hallituksessa on 7 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.
Yhtymähallituksen jäsenistä ja varajäsenistä 3 henkilöä muodostaa yhtymähallituksen ruotsinkielisen jaoston.
Yhtymävaltuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.
Puheenjohtajien valinnasta määrätään hallintosäännössä.
Yhtymähallituksen toimikausi on kunnallisvaalikausi.
Yhtymähallituksen paikkajako jäsenkuntien kesken määräytyy seuraavasti:
Kaarina
3 jäsentä ja 3 varajäsentä
Länsi-Turunmaa
2 jäsentä ja 2 varajäsentä
Paimio
2 jäsentä ja 2 varajäsentä
Yhtymähallituksen kokouskutsu lähetetään vähintään 7 päivää ennen kokousta
hallituksen jäsenille, yhtymävaltuuston puheenjohtajille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille.

9 § Nimenkirjoitusoikeus
Kuntayhtymän nimenkirjoittamisesta määrätään hallintosäännössä.
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3§ LUKU

TALOUS SEKÄ HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS

10 § Peruspääoma
Peruspääoma muodostuu Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitoksen kuntayhtymän
31.12.2010 tilinpäätöksen peruspääomasta lisättynä Kaarinan sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksesta 1.1.2011 siirtyvän irtaimen omaisuuden luovutusarvolla, joka
lisätään Kaarinan peruspääomaosuuteen, sekä Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiön maksamalla avustuksella, joka merkitään Länsi-Turunmaan peruspääomaosuudeksi.
Yhtymävaltuusto päättää uuden jäsenkunnan ja jäsenyyttään laajentaneen kunnan
peruspääomasijoituksen määrästä sekä peruspääoman korottamisesta siirrolla
muusta omasta pääomasta.
Peruspääoman korottamisesta ja alentamisesta päättää yhtymävaltuusto.
Peruspääomalle voidaan maksaa korkoa yhtymävaltuuston päätöksellä.

11 § Kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma
Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.
Yhtymähallituksen ehdotus kuntayhtymän talousarvioksi ja –suunnitelmaksi on
toimitettava yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi lokakuun loppuun mennessä.
12 § Tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja hyväksyminen
Kultakin tilivuodelta laaditaan tilinpäätös ja toimintakertomus, jotka yhtymävaltuusto hyväksyy ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä seuraavan kesäkuun
loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallitus ja kuntayhtymän
johtaja.

13 § Poistoperusteet
Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet hyväksyy yhtymävaltuusto.

14 § Rahoitus
Käyttötalousmenot katetaan valtionosuudella ja kuntayhtymän muilla tuloilla.
Kuntayhtymä voi rahoittaa investointimenonsa valtionosuudella, jäsenkunnan rahoitusosuudella, lainalla jäsenkunnalta tai rahoituslaitokselta tai omaisuuden
myynnistä saaduilla tuloilla. Jäsenkuntien rahoitusosuuksien tai jäsenkuntalainan
ehdoista päättää kuntayhtymässä yhtymävaltuusto.
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Tilikauden tulos siirretään kuntayhtymän omaan pääomaan.
Rahastojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää yhtymävaltuusto.

15 § Talouden ja hallinnon tarkastaminen
Talous ja hallinto tarkastetaan kuntalain ja kuntayhtymän tarkastussäännön ja hallintosäännön mukaisesti.
Tarkastuslautakuntaan kuuluu 5 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtymävaltuusto valitsee tarkastuslautakunnan jäsenet kunnallisvaalikauden ensimmäisessä kokouksessa. Toimielimen jäsenten valinnan jälkeen yhtymävaltuusto
valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

16 § Kuntayhtymästä eroaminen
Jäsenkunnalla on oikeus valtuustonsa päätöksellä erota kuntayhtymän jäsenyydestä
valtuutettujen toimikauden päättyessä jäsenkunnan ilmoitettua eroamisesta toimikauden päättymistä edeltävän kalenterivuoden loppuun mennessä. Mikäli eroaminen tapahtuu peruspääomaa alentamalla, maksetaan eroavalle kunnalle 100 % peruspääomaosuudesta 7 vuoden aikana tasasuuruisina erinä.

17 § Kuntayhtymän purkaminen
Kuntayhtymä purkautuu, kun jäsenkuntien valtuustot ovat hyväksyneet loppuselvityksen. Loppuselvityksestä päättää yhtymävaltuusto yhtymähallituksen esityksen
pohjalta. Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita kustannusten ja velkojen kattamiseen
eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille peruspääomaosuuksien suhteessa. Mikäli varat eivät riitä edellä mainittuihin kattamisiin, ovat jäsenkunnat velvollisia suorittamaan puuttuvat varat peruspääomaosuuksiensa suhteessa.

18 § Voimaantulo
Perussopimus tulee voimaan 1.1.2011, sillä edellytyksellä, että kuntien valtuustot
ovat hyväksyneet sen tähän ajankohtaan mennessä.
Tämän sopimuksen voimaantullessa kumoutuu Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitoksen perussopimus
Tätä sopimusta on allekirjoitettu neljä (4) kappaletta, yksi kullekin jäsenkunnalle ja
yksi kuntayhtymälle. Kuntayhtymä ja jäsenkunnat voivat ryhtyä tämän perussopimuksen mukaisiin valmistelu- ja täytäntöönpanotehtäviin ennen perussopimuksen
voimaantuloa.
Sopimuksesta on sekä suomen- että ruotsinkielinen versio. Mikäli niissä on ristiriitaisuuksia, noudatetaan suomenkielistä sopimusta.
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Tämä perussopimus on hyväksytty jäsenkuntien valtuustoissa seuraavasti:
Kaarinan kaupunginvaltuustossa 14.6.2010
Paimion kaupunginvaltuustossa 17.6.2010
Länsi-Turunmaan kaupunginvaltuustossa 21.6.2010
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