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Sopimuksen tarkoitus 
 

Allekirjoittaneet Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän jäsenkunnat 
ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä päätöksillä hyväksyneet perussopimuksen 
ja sopineet kuntayhtymän hallinnon ja toiminnan järjestämisestä seuraavaa: 
 

I luku 
Kuntayhtymä 
 
1 § 
Nimi ja kotipaikka  Kuntayhtymän nimi on Luksia, Länsi-Uudenmaan 

koulutuskuntayhtymä. Kuntayhtymän kotipaikka on Lohja. 
 
2 § 
Jäsenkunnat Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat: Hanko, lnkoo, Karkkila, 

Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. 
 
3 § 
Kuntayhtymän tehtävät Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta 

ammatillista koulutusta ja kehittää työelämän osaamista. 
 
II luku 
Yhtymäkokous 
 
4 § 
Jäsenkuntien yhtymäkokousedustajat 
 

Kukin jäsenkunta määrää yhtymäkokoukseen yhden edustajan ja 
tälle henkilökohtaisen varaedustajan. 

5 § 
Äänivallan perusteet  Jäsenkuntien edustajien äänivalta määräytyy peruspääoman 

osuuksien suhteessa. 
 
6 § 
Kokoontuminen  Yhtymäkokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa 

kesäkuun ja marraskuun loppuun mennessä. 
 

Kokouskutsun antaa kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja tai 

hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. 

 

Kokouskutsu on lähetettävä vähintään kolme viikkoa ennen 

kokousta. 
 
7 § 
Yhtymäkokouksen tehtävät 
  

Yhtymäkokous 

 hyväksyy kuntayhtymän kolmen vuoden taloussuunnitelman, 
minkä ensimmäinen vuosi on seuraavan vuoden talousarvio 
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 vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapauden 
myöntämisestä ja toimenpiteistä, joihin tilintarkastajien 
kertomus antaa aihetta 

 päättää kuntayhtymän hallituksen jäsenten lukumäärästä ja 
valitsee hallituksen jäsenet ja heidän keskuudestaan 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 

 päättää tarkastuslautakunnan jäsenten lukumäärän, valitsee 
tarkastuslautakunnan jäsenet ja heidän keskuudestaan 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 

 valitsee tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön 

 valitsee kuntayhtymän johtajan 

 hyväksyy kuntayhtymän hallintosäännön ja muut johtosäännöt  

 vahvistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 

 päättää kuntayhtymän suorituksesta jäsenkunnan erotessa ja 
uuden kunnan suorituksesta sen liittyessä jäseneksi 

 päättää peruspääomalle mahdollisesti maksettavasta korosta 
tilinpäätöksen yhteydessä 
 

Menettelystä yhtymäkokouksessa määrätään yhtymäkokouksen 
työjärjestyksessä. 
 

8 § 
Päätösvaltaisuus Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) 

jäsenkunnista on kokouksessa edustettuina ja ne edustavat 
vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta 
äänimäärästä. 

 
III luku 
Tarkastuslautakunta 
 
9 §   
Tehtävät Yhtymäkokouksen valitseman tarkastuslautakunnan tehtävistä 
 määrätään kuntayhtymän tarkastussäännössä. 
 
IV luku 
Hallitus 
 
10 § 
Kokoonpano ja toimikausi  

Kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän (7) 
ja enintään yksitoista (11) jäsentä. Kullakin jäsenellä on 
henkilökohtainen varajäsen. 
 
Hallituksen jäsenten toimikausi on neljä (4) vuotta. 
 
Hallitusta valittaessa on sen kokoonpano muodostettava 
alueellisesti tasapuoliseksi.  
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11 §  
Äänivallan perusteet Kullakin hallituksen jäsenellä on yksi ääni.  
 
12 § 
Hallituksen tehtävät  Hallituksen tehtävistä ja toiminnasta määrätään hallintosäännössä 

ja kuntayhtymän muissa johtosäännöissä. 
 
13 § 
Nimenkirjoitusoikeus Kuntayhtymän hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän nimen 

kirjoittamisesta sekä asiakirjojen allekirjoittamisesta. 
 
V luku 
Talous 
 
14 § 
Peruspääoma Peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pääomasijoituksista. 

Peruspääomaa voidaan korottaa myös siirrolla oman pääoman 
muusta erästä. 
 
Peruspääoma esitetään taseen liitetiedoissa jäsenkuntien 
osuuksina osajäsenyyksien edellyttämällä tarkkuudella. 
 
Uuden jäsenkunnan peruspääomasijoituksen määrästä ja 
suorittamisajankohdasta sekä peruspääoman korottamisesta 
siirrolla muusta omasta pääomasta päättää yhtymäkokous. 
 
Peruspääoman jakaantuminen jäsenkuntaosuuksiin tarkistetaan 
kuntayhtymän perustamishankkeeseen saaman valtionosuuden 
johdosta. 

 
15 § 
Jäsenkuntien osuudet ja vastuu 
 

Jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista 
ja velvoitteista määräytyy peruspääoman jäsenkuntaosuuksien 
suhteessa. Kuntayhtymässä pidetään rekisteriä peruspääoman 
jäsenkuntaosuuksista. 
 

16 § 
Talousarvio ja -suunnitelma 
 

Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa on jäsenkunnille varattava 
tilaisuus tehdä ehdotuksia kuntayhtymän toiminnan 
kehittämiseksi. Talousarvio ja -suunnitelma tulee käyttötalouden 
osalta eritellä tulosalueittain ja investointien osalta hankkeittain tai 
hankeryhmittäin. 
 
Kuntayhtymän ehdotus seuraavan vuoden talousarvioksi ja  
-suunnitelmaksi on toimitettava yhtymäkokoukselle marraskuun 
loppuun mennessä. 
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Muutokset talousarvioon on hyväksyttävä talousarviovuoden 
aikana. 
 

17 § 
Tilinpäätös ja toimintakertomus 
 

Kultakin tilikaudelta laaditaan kuntalain edellyttämä tilinpäätös ja 
toimintakertomus, jotka on saatettava yhtymäkokouksen 
käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. 

 
18 § 
Suunnitelmapoistot Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet hyväksyy 

yhtymäkokous. 
 
19 §  
Investointien rahoittaminen 
 

Kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta investointimenoon 
valtionosuutena, jäsenkunnan rahoitusosuutena tai oman 
pääoman ehtoisena sijoituksena tai lainana jäsenkunnalta tai 
rahoituslaitokselta. Jäsenkuntien rahoitusosuuksien, oman 
pääomanehtoisen sijoituksen tai jäsenkuntalainan ehdoista 
päättää kuntayhtymässä yhtymäkokous. 
 

20 § 
Rahastot Rahastojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä niiden 

säännöistä päättää yhtymäkokous. 
 
21 § 
Tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja hyväksyminen 
 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja 
kuntayhtymän johtaja. 
 
Hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymäkokous päättää samalla 
tilikauden tuloksen käsittelystä ja mahdollisesti tarvittavista 
talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. 
 

22 § 
Hallinnon ja talouden tarkastaminen 
 

Hallinnon ja talouden tarkastamisesta noudatetaan, mitä siitä on 
säädetty kuntalaissa sekä määrätty kuntayhtymän tarkastus- ja 
hallintosäännössä. 
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VI luku 
Muut määräykset 
 
23 §  
Uuden jäsenkunnan ottaminen 
 

Kunnan, joka haluaa liittyä kuntayhtymään, on tehtävä siitä esitys 
kuntayhtymälle. Uusi jäsenkunta voidaan ottaa kuntayhtymään 
jäsenkuntien valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä. 

 
24 § 
Kuntayhtymästä eroavan ja toimintaa jatkavien kuntien asema 
 

Mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä tai vähentää 
jäsenkuntaosuuttaan, suoritetaan jäsenkunnalle sen 
jäsenkuntaosuus tai osa siitä yhtymäkokouksen päätöksellä. 
 
Mikäli muut jäsenkunnat eivät lunasta eroavan jäsenkunnan 
jäsenkuntaosuutta, alennetaan peruspääomaa. 
 
Korvaus peruspääomaosuudesta suoritetaan tasasuuruisina erinä 
yhtymäkokouksen päättämissä erissä eron voimaantulon jälkeen 
yhtymäkokouksen päättämässä aikataulussa. 
 

25 § 
Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys 
 

Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. 
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 ja sitoumusten 
täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat 
ovat velvollisia suorittamaan erotuksen edellä mainittujen 
osuuksien suhteessa. 

 
26 § 
Voimaantulo ja soveltaminen 
 

Tämä perussopimus tulee voimaan 1.1.2017 lukien. Ennen 
perussopimuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sopimuksen 
täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin. 
 
Tällä perussopimuksella kumotaan 1.1.2013 voimaan tullut 
perussopimus. 

 


