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1 luku 
JÄSENKUNNAT JA TEHTÄVÄT 
 
1 § Nimi ja kotipaikka 

 
Kuntayhtymän nimi on Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä. 
 
Kuntayhtymän kotipaikka on Lahti. 
 
Kuntayhtymän yhtymäkokouksen päätöksellä kuntayhtymä voi ottaa käyttöön 
muun toiminimen. 
 
Kuntayhtymä on yksikielinen. 
 
 

2 § Jäsenkunnat 
 
Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Kuhmoinen, 
Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki, Pertunmaa ja Sysmä. 
 
Jäsenkunnista Heinola, Lahti ja Orimattila eivät ole osallisena kuntayhtymän 
kautta toteutetussa ammattikorkeakouluyhtiön omistusjärjestelyssä. 
 
 

3 § Kuntayhtymän tehtävät ja toiminnan tarkoitus 
 
Kuntayhtymän tehtävänä on toimia lainsäädännön mukaisena koulutuksen 
järjestäjänä toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa ja tässä tarkoituksessa 
johtaa ja koordinoida sen jäsenkuntien puolesta joko suoraan tai 
tytäryhteisöjensä kautta toisen asteen ammatillista koulutusta, lisä- ja 
täydennyskoulutusta sekä koulutukseen liittyvää maksullista palvelutoimintaa 
sekä osallistua alue- ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvään hanketoimintaan. 
 
Lisäksi kuntayhtymän tehtävänä on kehittää ammatillista koulutusta ja 
työelämäpalveluja alueen kannalta tehokkaasti, tasapuolisesti ja 
tarkoituksenmukaisesti. Koulutuksen tarjonnan tavoitteena on tukea 
omistajakuntien alueella toimivien yritysten ja työyhteisöjen kilpailukyvyn 
parantamista ja elinkeinorakenteen monipuolistumista. 
 
Kuntayhtymä voi olla osakkaana osakeyhtiöissä ja jäsenenä muissa yhteisöissä, 
kuten alueen korkea-asteen koulutuksessa.  
 
Kuntayhtymä voi järjestää tai tuottaa myös muita toimialaansa kuuluvia tai sitä 
tukevia palveluja. 
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4 § Jäsenkunnan ottaminen ja eroaminen sekä toimintaa jatkavien jäsenkuntien asema 

 
Uuden jäsenkunnan ottaminen edellyttää kuntayhtymän perussopimuksen 
muuttamista kuntalain mukaisesti. Kunta voidaan hyväksyä kuntayhtymän 
jäsenkunnaksi nykyisten jäsenkuntien yhtäpitävillä päätöksillä. 
Kunta voi lunastaa peruspääomaosuuksia jäsenkunnilta kuntien sopimalla tavalla 
tai sijoittaa kuntayhtymään sovittavan peruspääomaosuuden.  
 
Uuden jäsenkunnan jäsenyys kuntayhtymässä alkaa, ellei toisin määrätä, 
perussopimuksen muutoksen hyväksymistä seuraavan kalenterivuoden alusta. 
 
Jäsenkunnan, joka haluaa erota kuntayhtymästä, tulee ilmoittaa siitä 
kuntayhtymän hallitukselle. Eroaminen tapahtuu kalenterivuoden päättyessä 
jäsenkunnan ilmoitettua eroamisesta vähintään vuotta aikaisemmin. 
 
Jäsenkunnan erotessa kuntayhtymästä sille suoritetaan yhtymäkokouksen 
päätöksellä kunnan osuus tai osa nettovarallisuudesta, ottaen huomioon sekä 
eroavan jäsenkunnan että toimintaa jatkavien jäsenkuntien asema. Vastuiden 
jakautuminen arvioidaan ja sovitaan tapauskohtaisesti. Mikäli muut kunnat eivät 
lunasta eroavan kunnan osuutta nettovarallisuudesta tai osaa siitä, alennetaan 
peruspääomaa. 
 
Mikäli kuntayhtymän nettovarallisuus on negatiivinen, eroava jäsenkunta on 
yhtymäkokouksen päätöksellä velvollinen suorittamaan kuntayhtymälle kunnan 
osuuden negatiivisesta nettovarallisuudesta. Mikäli jäsenkunnan eroaminen 
koskee vain osaa kuntayhtymän toiminnasta, koskee edellä tarkoitettu 
jäsenkunnan osuus vastaavasti tätä toimintaa. 
 
Korvaus jäsenkuntaosuudesta ja kunnan korvaus kuntayhtymälle suoritetaan 
tasasuuruisina erinä viiden (5) vuoden aikana eron voimaantulosta lukien. 
 
 

2 luku  
YHTYMÄKOKOUS 

 
5 § Ylin päättävä toimielin  

 
Kuntayhtymän ylin päättävä toimielin on yhtymäkokous. 
 

6 § Yhtymäkokousedustajat 
 
Jäsenkunnat käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa. Yhtymäkokoukseen 
jäsenkunnat valitsevat edustajia seuraavasti: 
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Kunnan asukasluku edellisen 
vuoden alussa 

Edustajien lukumäärä 

2.000 tai vähemmän 1 
2.001 - 8.000 2 
8.001 - 20.000 3 
20.001 - 50.000 4 
50.001 tai enemmän 7 

 
Jäsenkunnat valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen 
yhtymäkokousedustajat. 
 
Mikäli valtuustokauden aikana kuntayhtymään hyväksytään jäseneksi uusia 
kuntia, ao. kunnat valitsevat yhtymäkokoukseen edustajansa noudattaen tämän 
perussopimuksen määräyksiä. 
 
 

7 § Yhtymäkokousedustajien äänivalta 
 
Jäsenkuntien edustajilla on äänivalta vain niitä asioita käsiteltäessä, joiden osalta 
kunta on toiminnassa mukana. Kuntien edustajilla on yhteensä kaksisataa (200) 
ääntä. Tämä äänimäärä jakautuu yhtymän jäsenkuntien asukaslukujen suhteessa 
kuitenkin niin, että yhden jäsenkunnan äänimäärä voi olla enintään 45 % kaikkien 
jäsenkuntien valitsemien edustajien yhteenlasketusta rajoittamattomasta 
äänimäärästä. Investointipäätöstä yhtymäkokouksessa käsiteltäessä edellytetään 
vähintään kolmen jäsenkunnan edustajien hyväksyvän päätöksen.  
 
 

8 § Yhtymäkokouksen päätösvaltaisuus 
 
Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet edustajista on 
läsnä. 
 
 

9 § Yhtymäkokouksen tehtävät 
 
Yhtymäkokouksen tehtävistä säädetään kuntalaissa. Sen lisäksi mitä 
erityislainsäädännössä tai tässä sopimuksessa toisaalla yhtymäkokouksen 
tehtävistä määrätään, sen tehtävänä on  
1) päättää kuntayhtymän talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 
2) hyväksyä kuntayhtymän hallintosäännön 
3) valita kuntayhtymän toimielimet 
4) asettaa tarkastuslautakunta 
5) päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista 
6) valita tilintarkastajat 
7) päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta 
8) päättää kuntayhtymän toiminnan oleellisesta laajentamisesta ja 

muuttamisesta. 
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Yhtymäkokouksen tehtävistä, toiminnasta määrätään tarkemmin 
hallintosäännössä. 
 
Yhtymäkokous pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa 
 
Yhtymäkokouksen on kevätkokouksessaan viimeistään toukokuussa 
 
1) Käsiteltävä yhtymähallituksen laatima tilinpäätös edelliseltä 

kalenterivuodelta ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus sekä 
tilintarkastajan kertomus samoin kuin tehtyjen muistutusten johdosta 
annetut selitykset ja lausunnot; 
 

2) Päätettävä tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä 
yhtymähallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä niistä toimenpiteistä, joihin 
edellisessä kohdassa mainitut kertomukset saattavat antaa aihetta; ja 

 
Yhtymäkokouksen on syyskokouksessaan viimeistään joulukuussa 
 
3) Hyväksyttävä kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvio sekä vähintään 

kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma. 
 
Asiat valmistelee, esittelee ja panee täytäntöön yhtymähallitus.  
 
 

10 § Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen 
 
Yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymähallitus/hallituksen puheenjohtaja. 
 
Ylimääräinen yhtymäkokous on kutsuttava koolle, jos jäsenkunta sitä kirjallisesti 
vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen kokous on valmisteltava 
kiireellisesti. 
 
Kutsu yhtymäkokoukseen on lähetettävä vähintään kolme viikkoa ennen 
kokousta lähetettävä yhtymäkokousedustajille ja jäsenkuntien 
kunnanhallituksille.  
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3 luku 
YHTYMÄHALLITUS JA KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA 

 
11 § Yhtymähallituksen kokoonpano ja äänimäärä 

 
Yhtymäkokous valitsee kunnallisvaalikaudeksi, jollei ole päättänyt lyhyemmästä 
toimikaudesta, hallituksen, jota kutsutaan yhtymähallitukseksi.  
 
Yhtymähallituksessa on 11 jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen 
varajäsen. 
 
Kullakin yhtymähallituksen jäsenellä on kokouksessa yksi (1) ääni. 
 
 

12 § Yhtymähallituksen tehtävät 
 
Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymää ja sen hallintoa siten kuin siitä on erikseen 
kuntalaissa ja erityislaeissa säädetty tai perussopimuksessa tai kuntayhtymän 
hallintosäännössä määrätään.  
 
Yhtymähallitus valvoo kuntayhtymän etua ja edustaa yhtymää sekä tekee sen 
puolesta sopimukset, ellei hallintosäännöllä ole toisin määrätty. 
 
Yhtymähallituksen tehtävistä, päätösvallasta ja koollekutsumisesta määrätään 
tarkemmin hallintosäännössä. 
 
Yhtymähallituksen alaisuuteen voidaan perustaa jaostoja, joiden kokoonpanosta 
ja tehtävistä määrätään hallintosäännössä. 
 
 

13 § Kuntayhtymän nimen kirjoittaminen 
 
Oikeudesta kuntayhtymän nimen kirjoittamiseen määrätään hallintosäännössä. 
 
 

14 § Kuntayhtymän johtaja 
 
Kuntayhtymällä on toimitusjohtaja, joka johtaa yhtymähallituksen alaisena 
kuntayhtymän hallintoa, taloutta ja muuta toimintaa. 
 
Toimitusjohtajan tehtävistä määrätään tarkemmin hallintosäännössä. 
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4 luku 
MUUT TOIMIELIMET 

 
15 § Muut toimielimet 

 
Kuntayhtymällä voi olla muita yhtymäkokouksen päättämiä toimielimiä, joiden 
kokoonpanosta ja toimivallasta määrätään hallintosäännössä. 
 
 

5 luku 
OMISTAJAOHJAUS  

 
16 § Omistajaohjaus 

 
Kuntayhtymän johdolla ja jäsenkunnilla on neuvottelumenettely, jossa sovitaan 
kuntayhtymän talouden ja toiminnan pitkän aikavälin suunnittelua ja tavoitteita 
koskevista periaatteista ottaen huomioon palvelujen järjestäminen ja 
tuottaminen, palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, 
palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. 
 
 

6 luku 
KUNTAYHTYMÄN TALOUS 

 
17 § Peruspääoma ja kuntien osuudet 

 
Peruspääoma on jaettu jäsenkuntien osuuksiksi taseen liitteessä osajäsenyyksien 
edellyttämällä tarkkuudella.  
 
Uuden jäsenkunnan ja osajäsenyyttään laajentaneen kunnan 
peruspääomasijoituksen määrästä ja suoritusajasta sekä peruspääoman 
korottamisesta siirrolla muusta omasta pääomasta päättää yhtymäkokous.  
 
Peruspääomaa voidaan korottaa yhtymäkokouksen päätöksellä siirrolla oman 
pääoman muusta erästä. 
 
Peruspääomaa voidaan alentaa yhtymäkokouksen 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. 
 
Peruspääomalle ei makseta korkoa. 
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18 § Jäsenkuntien osuudet varoista ja vastuut veloista ja velvoitteista 

 
Jäsenkuntien osuudet kuntayhtymän varoihin määräytyvät kuntayhtymän 
peruspääomaosuuksien suhteessa. 
 
Jäsenkuntien vastuu kuntayhtymän veloista ja kuntayhtymään kohdistuvista 
velvoitteista sekä vastuista määräytyy kuntayhtymän peruspääomaosuuksien 
suhteessa.  
 
 

19 § Talousarvio ja -suunnitelma 
 
Yhtymähallitus laatii esityksen talousarvioksi ja -suunnitelmaksi. Jäsenkunnille 
varataan tilaisuus esityksen tekemiseen ja lausunnon antamiseen kuntayhtymän 
toiminnan ja hallinnon kehittämisestä ja lausunnon antamiseen toiminnan 
oleellisesta laajentumisesta ja muuttumisesta.  
 
Yhtymäkokous hyväksyy seuraavan kalenterivuoden talousarvion ja  
-suunnitelman viimeistään edellisen vuoden loppuun mennessä.  
 
Tilikauden aikana hyväksyttävien talousarviomuutosten on perustuttava 
määrärahojen, tuloerien ja tavoitteiden osalta toiminnan tai palvelujen käytön tai 
talouden yleisten perusteiden tilikauden aikana jo tapahtuneisiin tai arvioitaviin 
muutoksiin.  
 
Muutokset talousarvioon on hyväksyttävä talousarviovuoden aikana. 
 
 

20 § Talouden ja toiminnan seurantajärjestelmä sekä raportointi jäsenkunnille 
 
Kuntayhtymällä on talouden ja toiminnan ajantasainen seurantajärjestelmä, jolla 
todennetaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen tai niistä poikkeaminen. 
 
Yhtymähallitus raportoi neljännesvuosittain omistajille kuntayhtymän toiminnan 
ja talouden toteutumisesta jäsenkunnille. 
 
 

21 § Tilikauden yli- ja alijäämäkäsittely 
 
Kuntayhtymän toiminta rahoitetaan koulutuksen rahoituslainsäädännön 
mukaisilla tuloilla sekä muilla tuloilla. Tilikauden yli- ja alijäämäkäsittelyn 
yhteydessä ylijäämiä ei palauteta tai alijäämää kateta jäsenkunnilta perittävillä 
maksuilla.  
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22 § Alijäämän kattaminen 

 
Kuntayhtymä sopeuttaa toimintansa valitsevan rahoituslainsäädännön ja muun 
tulonhankinnan mukaiseen rahoitustasoon. 
 
Mikäli jäsenkunnat eivät ole hyväksyneet kuntalain 119 §:n 2 momentissa 
tarkoitettua selvityshenkilön tekemää ehdotusta alijäämien kattamisesta 
kuntalain 57 §:ssä säädetyllä tavalla, jäsenkunnat vastaavat alijäämän 
kattamisesta peruspääomaosuuksien suhteessa. Jäsenkunnat maksavat 
tilinpäätöksessä vahvistetun kattamattoman alijäämän seuraavan 
taloussuunnitelman vuosina (kolme vuotta) vuotuisin tasaerin. 
 
 

23 § Tilinpäätös 
 
Varainhoitovuoden tilinpäätös on annettava tilintarkastajien tarkastettavaksi 
viimeistään seuraavan helmikuun 15. päivään mennessä.  
 
Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijä/-t.  
 
Hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymäkokous päättää samalla tilikauden tuloksen 
käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.  
 
Tilinpäätös on hyväksyttävä yhtymäkokouksessa toukokuun loppuun mennessä.  
 
 

24 § Kuntayhtymän tiedonantovelvollisuus 
 
Kuntayhtymän on annettava jäsenkuntien kunnanhallitukselle kuntakonsernin 
taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen 
tarvittavat tiedot tilinpäätöksestään seuraavan helmikuun loppuun mennessä. 
 
 

7 luku 
Kuntayhtymän toiminnan ja investointien rahoittaminen 
 
25 § Kuntayhtymän toiminnan rahoitus ja jäsenkuntien maksuosuudet 

 
Kuntayhtymän toiminta rahoitetaan toiminnasta saaduilla tuloilla, jotka sisältävät 
voimassa olevan rahoituslainsäädännön mukaiset tulot.  
 
 

26 § Investoinnit ja pääomarahoitus 
 
Kuntayhtymä varautuu investointeihin tulorahoituksen kautta ja voi hankkia 
pääomarahoitusta investointimenoihin valtionosuutena, jäsenkunnan oman 
pääoman ehtoisena sijoituksena taikka lainana jäsenkunnalta tai 
rahoituslaitokselta.  
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27 § Suunnitelmapoistot 
 
Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet hyväksyy yhtymäkokous.  
 
 

28 § Perittävien maksujen viivästyskorko 
 
Kuntayhtymä perii viivästyneelle suoritukselle korkolain mukaisen viivästyskoron. 
 
 

29 § Rahastot 
 
Kuntayhtymällä voi olla omaan pääomaan kuuluvia rahastoja, joiden 
perustamisesta ja säännöistä päättää yhtymäkokous. 
 
 

30 § Suoritteiden hinnoittelu ja laskutus  
 
Palvelut hinnoitellaan vähintään omakustannushintaperusteisesti sisältäen 
toiminnan välittömät kustannukset, yleiskustannukset sekä pääomakustannukset. 
 
 

8 luku 
HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTAMINEN  

 
31 § Tarkastuslautakunta 

 
Kuntayhtymässä on tarkastuslautakunta, jonka tehtävistä säädetään kuntalaissa. 
Tarkastuslautakunnan kokoonpanosta, toimivallasta ja koollekutsumisesta 
määrätään tarkemmin hallintosäännössä. 
 
 

32 § Hallinnon ja talouden tarkastus 
 
Hallinnon ja talouden tarkastamisessa noudatetaan, mitä siitä on säädetty 
kuntalaissa ja määrätään hallintosäännössä. 
 
 

33 § Sisäinen tarkastus  
 
Sisäisen tarkastuksen toiminnasta määrätään tarkemmin hallintosäännössä.  
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9 luku  
KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN JA LOPPUSELVITYS 
 
34 § Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys 

 
Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. 
 
Jäsenkuntien valtuustot päättävät kuntayhtymän purkamisen yksityiskohtia 
koskevasta sopimuksesta. 
 
Kuntayhtymän purkautuessa yhtymähallituksen on huolehdittava 
loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta järjestelystä. Kuntayhtymän 
varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen 
eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille peruspääomaosuuksien 
suhteessa. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten 
täyttämiseen tarvittava määrä varoja on suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset 
suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa. 
 
Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät loppuselvityksen. 
 
Viimeinen tilinpäätös ja vastuuvapaus käsitellään jäsenkuntien valtuustoissa. 
 
 

35 § Perussopimuksen muuttaminen  
 
Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista 
sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien 
yhteenlasketusta asukasluvusta. 
 
 

36 § Sopimuksesta aiheutuvien erimielisyyksien ratkaiseminen 
 
Yhteistoimintasopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan hallintoriita-
asioina hallinto-oikeudessa. 
 
 

10 luku 
VOIMAANTULO 

 
37 § Sopimuksen voimaantulo 

 
Tämä perussopimus tulee voimaan 1.6.2017. 
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