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1 LUKU
YLEISET MÄÄRÄYKSET
1 § Nimi ja kotipaikka
Kuntayhtymän nimi on Koulutuskuntayhtymä Tavastia ja sen kotipaikka
on Hämeenlinnan kaupunki.

2 § Tehtävät ja toiminta-ajatus
Koulutuskuntayhtymä Tavastia järjestää laadukasta ammatillista- ja lukiokoulutusta, aikuisten perusopetusta, vapaata sivistystyötä sekä koulutustehtävään läheisesti liittyvää muuta toimintaa. Tarjoamme opiskelijoille hyvät valmiudet työelämään, jatko-opintoihin ja elinikäiseen oppimiseen. Kehitämme koulutuspalveluitamme yksilön, yhteisön ja alueen työelämän tarpeisiin.
Tehtäviensä toteuttamiseksi kuntayhtymä hallinnoi ammatillisia oppilaitoksia ja lukioita sekä kansalaisopistoa. Yhtymäkokouksen päätöksellä
kuntayhtymän ylläpidettäväksi voidaan ottaa myös muita koulutusta ja
valmennusta järjestäviä oppilaitoksia ja muita tahoja.
Kuntayhtymä on osakkaana perustamassaan ja omistamassaan Vanaja
Koulutus Oy:ssä, mikä hoitaa kuntayhtymän koulutustehtävää ensisijaisesti kilpailluilla markkinoilla.
Lisäksi kuntayhtymä voi olla jäsenenä tai osakkaana yhteisöissä ja organisaatioissa, jotka toteuttavat kuntayhtymän tarkoitusperiin liittyviä toimintoja.

3 § Jäsenkunnat
Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Akaa, Hattula, Hämeenlinna, Janakkala,
Pälkäne ja Urjala.

4 § Jäsenkunnan ottaminen
Kunnan, joka haluaa tulla kuntayhtymän jäseneksi, on tehtävä siitä esitys
kuntayhtymälle. Kuntayhtymän yhtymäkokous päättää uuden jäsenkunnan ottamisesta.
Uuden jäsenkunnan jäsenyys kuntayhtymässä alkaa, ellei toisin määrätä,
perussopimuksen muutoksen hyväksymistä seuraavan kalenterivuoden
alusta.
Uuden jäsenkunnan ottaminen edellyttää kuntayhtymän perussopimuksen muuttamista.
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5 § Jäsenkuntien osuudet ja vastuu
Jäsenkuntien osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteista määräytyvät peruspääomaosuuksien suhteessa.
Mikäli jokin kuntayhtymän jäsenkunta haluaa siirtää lukiokoulutuksensa
kuntayhtymän ylläpidettäväksi, vastaa kyseinen kunta siirtyvän lukiokoulutuksen kustannuksista investointikustannuksineen niiltä osin, kuin kustannuksia ei pystytä kattamaan lukiokoulutukseen osoitetuilla valtionosuuksilla.

6 § Kuntayhtymästä eroavan ja toimintaa jatkavien kuntien asema
Mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä, sille suoritetaan yhtymäkokouksen päätöksellä kunnan osuus peruspääomasta tai osa siitä. Mikäli
muut jäsenkunnat eivät lunasta eroavan jäsenkunnan pääomaosuutta,
alennetaan peruspääomaa. Korvaus peruspääomaosuudesta suoritetaan
tasasuuruisina erinä kymmenen (10) vuoden aikana eron voimaantulosta
lukien, ellei nopeammasta aikataulusta erikseen sovita.
Milloin kuntayhtymän varat ovat velkoja pienemmät, kuntayhtymästä
eroavan tai osuuksistaan luopuvan kunnan on suoritettava kuntayhtymälle erotuksesta luovutettavia osuuksia vastaava korvaus.
Lunastettuihin osuuksiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat lunastusta seuraavan kalenterivuoden päättyessä, jollei yhtymäkokouksen
suostumuksella toisin sovita. Sama koskee oikeuksien ja velvollisuuksien
lakkaamista kunnan luopuessa osuuksistaan, vaikka niitä ei lunasteta
kuntayhtymälle. Tällöin määräajat lasketaan kuitenkin siitä, kun kunta on
ilmoittanut kuntayhtymälle eroavansa tai luopuvansa osasta osuuksiaan.
Eläkevastuut huomioidaan erillisellä sopimuksella.

2 LUKU
YHTYMÄKOKOUS
7 § Päätösvalta
Yhtymäkokous käyttää kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa.

8 § Yhtymäkokouksen jäsenten lukumäärä ja äänivallan perusteet
Yhtymäkokouksessa on jokaisesta jäsenkunnasta yksi (1) ääni kutakin alkavaa 5,8 %:n peruspääomaosuutta kohti.
Yhtymäkokoukseen valitaan edustajat jäsenkunnista seuraavasti:
(äänimäärä 1.6.2017)
Akaa
Hattula
Hämeenlinna

1 edustaja
2 edustajaa
3 edustajaa

(1)
(2)
(14)
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Janakkala
Pälkäne
Urjala

2 edustajaa
1 edustaja
1 edustaja

(3)
(1)
(1)

Jäsenkunnan valitsemien edustajien äänimäärä jakautuu tasan heistä
saapuvilla olevien kesken.
Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan
muu toimielin.
Yhtymäkokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

9 § Yhtymäkokouksen tehtävät
Yhtymäkokouksen tehtävät määräytyvät kuntalain nojalla.
Muilta osin kuntayhtymän päätäntävaltaa käyttää yhtymähallitus, ellei
päätösvaltaa ole hallintosäännöllä annettu muun toimielimen tai viranhaltijoiden tehtäväksi.

10 § Kutsumisaika
Yhtymäkokouksen kokouskutsu on lähetettävä vähintään 30 päivää ennen kokousta yhtymähallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille.
Yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymähallituksen puheenjohtaja.
Ylimääräinen yhtymäkokous on kutsuttava koolle, jos jäsenkunta sitä kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen kokous on
kutsuttava koolle 2 kuukauden kuluessa vaatimuksesta.

11 § Päätösvaltaisuus
Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) jäsenistä
on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Yhtymäkokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä.

12 § Päätösvallan rajoitukset
Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, päätöksen tekemiseen yhtymäkokouksessa vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) saapuvilla
olevien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä sitä kannattaa, asioissa,
jotka koskevat oppilaitoksen perustamista tai lakkauttamista tai uuden
oppilaitoksen ottamista kuntayhtymään taikka uuden jäsenkunnan ottamista kuntayhtymään.
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13 § Työjärjestys
Yhtymäkokouksen toiminnasta määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

3 LUKU
YHTYMÄHALLITUS
14 § Yhtymähallituksen kokoonpano
Kuntayhtymän hallituksessa on yhdeksän jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtymähallituksen toimikausi on neljä vuotta. Kuntayhtymän yhtymäkokous määrää yhtymähallituksen toimikaudeksi yhden varsinaisista jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.
Yhtymähallituksen jäsenistä kuusi (6) on Hämeenlinnan kaupungin, kaksi
(2) Janakkalan kunnan ja yksi (1) Hattulan kunnan edustajaa.
Yhtymähallituksen kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi (1) ääni.

15 § Yhtymähallituksen tehtävät
Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymää, valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset, ellei hallintosäännöstä muuta johdu.
Kuntayhtymässä voidaan kuntalain mukaisesti siirtää toimivaltaa yhtymähallitukselle tai viranhaltijalle. Toimivallan siirtämisestä samoin kuin
hallituksen tehtävistä ja toiminnasta muutoinkin määrätään tarkemmin
hallintosäännössä.
Yhtymähallituksen kokouksessa asiat ratkaistaan viranhaltijan esittelystä.
Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana. Asiat esittelee kuntayhtymän
johtaja. Kuntayhtymän hallitus voi määrätä myös muun viranhaltijan esittelijäksi.

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

17 § Kuntayhtymän johtaja
Kuntayhtymällä on johtaja, joka johtaa yhtymähallituksen alaisena kuntayhtymän hallintoa,
taloutta ja muuta toimintaa. Kuntayhtymän johtajan tehtävistä määrätään tarkemmin
hallintosäännössä.
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4 LUKU
MUUT TOIMIELIMET
18 § Muut toimielimet
Muista toimielimistä ja niiden tehtävistä määrätään tarvittaessa hallintosäännössä.

5 LUKU
OMISTAJAOHJAUS
19 § 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 ja henkilöstöpolitiikka.

20 § Konserniohje
Kuntayhtymässä on konserniohje, jonka yhtymäkokous hyväksyy. Kuntayhtymän on pyydettävä jäsenkunnilta lausunnot konserniohjeesta ja konserniohjeen muutoksista ennen
sen hyväksymistä.

6 LUKU
TALOUS SEKÄ HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS
21 § Peruspääoma
Peruspääoma on muodostettu vuoden 1996 tilinpäätöksen käyttöpääomasta vuoden
1997 aloittavaan taseeseen kirjanpitolautakunnan kuntajaoston taseohjeen mukaisesti.
Peruspääoman määrän on vahvistanut yhtymävaltuusto.
Peruspääoma on jaettu jäsenkuntien osuuksiksi vuoden 1996 tilinpäätöksen omistusosuuksien suhteessa. Taseen liitteessä peruspääoma ilmoitetaan jäsenkuntien osuuksina
osajäsenyyksien edellyttämällä tarkkuudella.
Uuden jäsenkunnan ja osajäsenyyttään laajentaneen kunnan peruspääomasijoituksen
määrästä ja suoritusajasta sekä peruspääoman korottamisesta siirrolla muusta omasta
pääomasta päättää yhtymäkokous.
Kuntayhtymä voi suorittaa jäsenkuntien peruspääomaosuuksille yhtymäkokouksen päättämän koron. Korko suoritetaan jäsenkunnille vuosittain seuraavan huhtikuun loppuun
mennessä.
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Kuntayhtymässä on pidettävä ajantasaista rekisteriä jäsenkuntien peruspääomaosuuksista ja mahdollisista rahasto-osuuksista. Rekisterissä on eriteltävä peruspääomaosuudet ja
rahasto-osuudet jäsenkunnittain.

22 § Kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma
Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.
Olennaisista kuntayhtymän toimintaan ja talouteen liittyvistä muutoksista ja hankkeista
on pyydettävä erikseen jäsenkuntien lausunnot.
Yhtymähallituksen alustava esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi on toimitettava
jäsenkunnille viimeistään lokakuun loppuun mennessä ja hyväksytty talousarvio ja suunnitelma välittömästi niiden valmistuttua.
Muutokset talousarvioon on hyväksyttävä talousarviovuoden aikana.
Tilikauden aikana hyväksyttävien talousarviomuutosten on perustuttava määrärahojen,
tuloerien sekä tavoitteiden osalta toiminnan tai palvelujen käytön taikka talouden yleisten perusteiden tilikauden aikana jo tapahtuneisiin tai arvioitaviin muutoksiin.
Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menot on sopeutettava valtion rahoituksen ja kuntayhtymän omien tulojen tasolle. Tuloslaskelman tilikauden tulos siirretään kuntayhtymän omaan pääomaan.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kuntayhtymän taseeseen
kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kuntayhtymän tulee taloussuunnitelmassa päättää
yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. (kuntalaki
110 § 3 mom.)

23 § Talouden ja toiminnan seurantajärjestelmä sekä raportointi jäsenkunnille
Kuntayhtymällä on talouden ja toiminnan ajantasainen seurantajärjestelmä, jolla todennetaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen tai niistä poikkeaminen.
Yhtymähallitus raportoi 6 kuukauden välein toiminnan ja talouden toteutumisesta jäsenkunnille.

24 § Alijäämän kattaminen
Jos kuntayhtymä ei ole kattanut kuntayhtymän taseeseen kertynyttä alijäämää 22 § esitetyssä määräajassa, valtiovarainministeriö voi määrätä kuntayhtymää ja sen jäsenkuntia
kuultuaan riippumattoman selvityshenkilön, jonka tehtävänä on laatia ehdotus kuntayhtymän talouden tasapainottamista koskevaksi kuntayhtymän ja jäsenkuntien väliseksi
sopimukseksi. Selvityshenkilön tulee ehdotusta laatiessaan kuulla kuntayhtymää ja jäsenkuntia
Mikäli jäsenkunnat eivät ole hyväksyneet edellä olevassa momentissa tarkoitettua selvityshenkilön tekemää ehdotusta alijäämien kattamisesta kuntalain 56 §:ssä säädetyllä
tavalla, jäsenkunnat vastaavat alijäämän kattamisesta perussopimuksen 5 §:n mukaisesti.
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7 LUKU
KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHOITTAMINEN
25 § Kuntayhtymän toiminnan rahoitus
Kuntayhtymän on rahoitettava toimintansa ja investointinsa rahoituslainsäädännön mukaisella
rahoituksella, valtionosuuksilla, EU- ja muulla projektirahoituksella, opetus- ja muiden palveluiden myynnistä saatavilla sekä muilla tuloilla.
Kuntayhtymän lukio- ja kansalaisopistotoiminnan alijäämän kattamiseen perustuvat maksuosuudet perustuvat ao. jäsenkunnan kanssa tehtäviin palvelusopimuksiin.
Jos jäsenkunta tai jäsenkunnat haluavat jatkaa toimintaa, jonka ylläpitämiseen valtionrahoitus
ja kyseisen toiminnan muut tulot eivät riitä, toimintaa jatketaan edellyttäen, että ao. jäsenkunnat maksavat toiminnasta aiheutuva alijäämän.

26 § Suunnitelmapoistot
Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet hyväksyy yhtymäkokous.

27 § Investointien pääomarahoitus
Kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta investointimenoihin investointivarauksena, valtionosuutena, jäsenkunnan oman pääoman ehtoisena sijoituksena taikka lainana jäsenkunnalta
tai rahoituslaitokselta.
Jos laajennus- ja perusparannusinvestoinnit edellyttävät jäsenkuntien rahoitusta, perustuu investoinnin rahoittaminen kuntayhtymän ja rahoitukseen osallistuvan kunnan tai kuntien välisiin sopimuksiin.

28 § Rahastojen perustaminen
Rahastojen perustamisesta ja niiden säännöistä päättää yhtymäkokous.

29 § Tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja hyväksyminen
Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijä.
Hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymäkokous päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja
tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.

30 § Toiminnan tuloksellisuuden arviointi
Toiminnan tuloksellisuuden arviointia sekä hallinnon ja talouden tarkastamisesta noudatetaan
mitä siitä on säädetty kuntalaissa ja määrätty kuntayhtymän hallintosäännössä.
Yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakuntaan vaalikaudekseen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 3 jäsentä sekä jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.
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31 § Tarkempien määräysten antaminen
Kuntayhtymän taloudesta määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

32 § Viivästymiskorko
Maksun viivästyessä kuntayhtymä perii korkolain mukaisen viivästyskoron.

8 LUKU
HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS
33 § Tarkastuslautakunta
Kuntayhtymässä on tarkastuslautakunta, jonka tehtävistä säädetään kuntalaissa. Tarkastuslautakunnan kokoonpanosta, toimivallasta ja koollekutsumisesta määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

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

35 § Sisäinen tarkastus
Kuntayhtymällä on sisäisen tarkastuksen toiminto. Sisäisen tarkastuksen toiminnasta määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

9 LUKU
MUUT MÄÄRÄYKSET
36 § 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 sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi,
jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa.

37 § Voimaantulo ja soveltaminen
Tämä sopimus on astunut voimaan 1.6.2017.

