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JOKILAAKSOJEN MUSIIKKIOPISTON KUNTAYHTYMÄN
PERUSSOPIMUS

I LUKU
KUNTAYHTYMÄ
Nimi ja kotipaikka

1

Kuntayhtymän nimi on Jokilaaksojen musiikkiopiston kuntayhtymä ja sen
kotipaikka on Nivalan kaupunki .

Tehtävät

2

Kuntayhtymän tehtävänä on antaa säveltaiteen opetusta
ja järjestää muuta musiikkikulttuurin kehittämiseen liittyvää toimintaa.
Kuntayhtymä voi järjestää musiikkioppilaitoksen tehtäväalueeseen kuuluvaa
koulutusta ja palveluja myös maksullisena palvelutoimintana.
Tehtävien toteuttaminen

3

Kuntayhtymän tehtävien toteuttamisesta määrätään tarkemmin taiteen
perusopetuksesta annetussa laissa ja -asetuksessa, oppilaitoksen
opetussuunnitelmassa, johto- ja muissa oppilaitoksen säännöissä.

Jäsenkunnat

4

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat: Haapajärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Nivala,
Oulainen ja Pyhäjärvi.

Toimipisteet

5

Opetus tapahtuu kuntayhtymän jäsenkunnissa.
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Opetuksen järjestäminen muuallakin on mahdollista poikkeuksellisesti silloin,
kun se voidaan tehdä oppilaitoksen talouden kannalta edullisesti ja
toimintaedellytyksiä huonontamatta.

II LUKU

KUNTAYHTYMÄN PÄÄTÖKSENTEKO
TOIMIELIMET
YHTYMÄVALTUUSTO
Jäsenten lukumäärä ja äänivalta

6

Yhtymävaltuustoon valitsee jäsenkunnan valtuusto kaksi jäsentä, kun kunnalla on
10-100 oppilaspaikkaa kuntayhtymässä, kolme jäsentä, kun oppilaspaikkoja on
kunnalla yli 100 ja yhden jäsenen, kun kunnalla on vähemmän kuin 10
oppilaspaikkaa. Kullekin yhtymävaltuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen
varajäsen.
Kullakin jäsenellä on kokouksessa yksi ääni.

Toimikausi ja vaalikelpoisuus

7

Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen
toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Jäsenten vaalikelpoisuus määräytyy kuntalain mukaan.

Yhtymävaltuuston tehtävät

8

Kuntayhtymän jäsenkunnat käyttävät päätösvaltaansa kuntayhtymän asioissa
kuntayhtymän valtuuston kokouksissa.
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Yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän niistä asioista, jotka on kuntalaissa,
huomioonottaen kuntalain 86. pykälä, säädetty kunnanvaltuuston tehtäväksi, ellei
tästä perussopimuksesta tai johtosäännöstä muuta johdu.
Yhtymävaltuusto
- hyväksyy kuntayhtymän talousarvion, taloussuunnitelman ja
toimintasuunnitelman
- päättää kuntayhtymän tilinpäätöksestä ja vastuuvapauden myöntämisestä ja
toimenpiteistä, joihin tilintarkastajan kertomus antaa aihetta
- valitsee kuntayhtymän hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää hallituksen
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
- valitsee tarkastuslautakunnan jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten
- valitsee yhden (1) tilintarkastajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen
hallinnon ja talouden tarkastamista varten
- hyväksyy johtosäännöt
- päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.
YHTYMÄHALLITUS
Kokoonpano ja toimikausi

9

Yhtymävaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavaksi ajaksi yhtymähallitukseen
seitsemän jäsentä siten, että jokaisesta jäsenkunnasta on vähintään yksi jäsen sekä
kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

Hallituksen tehtävät

10

- hallitus vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston
päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta
- yhtymähallitus valvoo kuntayhtymän etua ja jollei johtosäännössä toisin määrätä,
edustaa kuntayhtymää ja käyttää sen puhevaltaa
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- hallitus tekee kuntayhtymän puolesta tehtävät sopimukset
- yhtymähallitus antaa tarvittaessa ohjeita kuntayhtymää edustaville henkilöille
kuntayhtymän kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin
- hallituksen muut tehtävät ja päätösvalta määritellään hallintosäännössä ja
johtosäännössä

Kuntayhtymän nimen kirjoittaminen

11

Kuntayhtymän nimen kirjoittamisesta päätetään kuntayhtymän hallintosäännössä.

III LUKU
KUNTAYHTYMÄN TALOUS
JÄSENKUNTIEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET
Peruspääoma

12

Peruspääoman määrän vahvistaa yhtymävaltuusto.
Peruspääoma jaetaan jäsenkuntien osuuksiksi oppilaspaikkojen suhteessa.
Jäsenkuntien peruspääomalle ei makseta korkoa.

Jäsenkuntien osuudet ja vastuut

13

Jäsenkuntien osuudet kuntayhtymän omaisuuteen määräytyvät kunnalla
oppilaitoksessa olevien oppilaspaikkojen luvun mukaisessa suhteessa. Tässä
yhteydessä oppilaspaikkoihin ei lueta musiikkileikkikoulun eikä avoimen osaston
oppilaspaikkoja, jotka vaihtelevat vuosittain jäsenkunnissa kysynnän ja opetuksen
järjestämismahdollisuuksien mukaan.
Jäsenkunnan vastuu kuntayhtymän veloista ja velvoitteista määräytyy 1 momentissa
mainittujen oppilaspaikkojen suhteessa.
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Talousarvio ja taloussuunnitelma

14

Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus esityksen
tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Siinä tarkoituksessa seuraavan
kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma toimitetaan jäsenkunnille 30.9.
mennessä. Hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma toimitetaan jäsenkunnille 15.12.
mennessä.

Suunnitelmapoistot

15

Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet hyväksyy yhtymävaltuusto.

Suoritteiden hinnoittelu ja laskutus

16

Suoritehinnoittelun perustana on hinta, joka sisältää toiminnan välittömät
kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset, vähennettynä
valtion osuudella ja muilla toiminnan tuloilla.
Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Jollei jäsenkuntien ja
kuntayhtymän kesken muuta sovita, tulee laskusta käydä ilmi kunnan
maksuvelvollisuuden perusteet (= oppilaspaikkaluku) .
Suoritteiden hinnoitteluperusteet vahvistaa yhtymävaltuusto talousarvion
hyväksymisen yhteydessä.
Tilinpäätöksen osoittama oppilaitoksen käyttökulujen ja -tuottojen erotus jaetaan
jäsenkuntien maksettavaksi oppilasluvun mukaisessa suhteessa laskettuna
kummankin lukukauden oppilasluvun keskiarvon mukaan, vähennettynä
isäntäkunnan osuudella rehtorin palkasta, joka on 35 %. Oppilasluvulla tarkoitetaan
oppilaitoksessa olevien oppilaiden lukumäärää, johon eivät
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sisälly avoimella osastolla opiskelevat oppilaat, musiikkileikkikoululaiset, eivätkä
muut, pelkästään ryhmäaineita opiskelevat oppilaat.

Rahastojen perustaminen

17

Rahastojen perustamisesta ja niiden säännöistä päättää yhtymävaltuusto.

Viivästyskorko

18

Maksun viivästyessä kuntayhtymä perii korkolain 4. pykälän 3 momentin mukaisen
viivästyskoron.

Tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja
hyväksyminen

19

Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijä.
Hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymävaltuusto päättää samalla tilikauden tuloksen
käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.

Hallinnon ja talouden tarkastaminen

20

Hallinnon ja talouden tarkastamisesta noudatetaan mitä siitä on säädetty kuntalaissa
(365/95) ja määrätty kuntayhtymän tarkastussäännössä. Tarkastuslautakuntaan
valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi jäsen sekä jokaiselle jäsenelle
henkilökohtainen varajäsen.
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Tilinpäätös ja tilintarkastajan kertomus

21

Tilinpäätös ja tilintarkastajan kertomuksessa tehtyjen muistutusten johdosta annetut
selvitykset ja hallituksen lausunto on toimitettava valtuustolle viimeistään
varainhoitovuotta seuraavan toukokuun loppuun mennessä.

Tarkempien määräysten antaminen

22

Kuntayhtymän taloudesta määrätään tarkemmin hallintosäännössä ja talouden
tarkastussäännössä ja muissa johtosäännöissä.

Ennakot

23

Jäsenkunnat ja muut kunnat, joille oppilaspaikkoja on määräaikaisesti tai pysyvästi
luovutettu, ovat velvolliset valtuuston päätöksen mukaisesti suorittamaan
maksuosuuksistaan talousarvion mukaan laskettuja ennakkoja, jotka otetaan
huomioon varainhoitovuoden päätyttyä tehtävässä lopullisessa tilityksessä.
Valtuusto päättää ajankohdasta, jona lopullisen tilityksen mukaan 1 momentissa
tarkoitetuilta kunnilta perittävät määrät on suoritettava ja liikaa kannetut ennakot
palautettava.

IV LUKU
JÄSENKUNNAN OTTAMINEN JA ERO
Uuden jäsenkunnan ottaminen

24

Kunnan, joka haluaa tulla kuntayhtymän jäseneksi, on tehtävä siitä esitys
kuntayhtymälle. Kunta voidaan hyväksyä kuntayhtymän jäseneksi nykyisten
jäsenkuntien yhtäpitävällä päätöksellä.
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Kunnan tulee sijoittaa kuntayhtymään yhtymävaltuuston hyväksymä
peruspääomaosuus.
Uuden jäsenkunnan oikeudet ja velvollisuudet alkavat 1 momentissa tarkoitettua
jäsenkuntien päätöstä seuraavan kalenterivuoden alusta.

Jäsenkunnan eroaminen

25

Yksittäisellä jäsenkunnalla on oikeus erota kuntayhtymästä.
Jäsenkunnan, joka haluaa erota kuntayhtymästä, on ilmoitettava siitä
kuntayhtymälle.
Kunta, joka eroaa kuntayhtymästä tai luopuu joistakin oppilaspaikoistaan, vapautuu,
jollei valtuusto toisin päätä, kuntayhtymän jäsenyydestä tai niihin oppilaspaikkoihin
liittyvistä velvollisuuksistaan, joista se luopuu, eroamis- tai luopumisilmoituksen
tekoa seuraavan kalenterivuoden päättyessä. Se jää kuitenkin edelleen 12 §:n 2
momentin mukaisesti vastuuseen niistä sitoumuksista, mitkä kuntayhtymällä silloin
oli.
Jäsenkunnalla, joka eroaa kuntayhtymästä, on oikeus saada kuntayhtymältä
valtuuston vahvistama osuuttaan vastaava korvaus. Osuus määrätään kunnan
oppilasluvun mukaisessa suhteessa laskettuna eroamispäivää edeltävien kahden
lukuvuoden oppilasluvun keskiarvon mukaan, ellei valtuusto tasapuolisuus- tai
kohtuullisuussyistä määrää osuutta toisin laskettavaksi.

Jäsenkunnan oppilaspaikoista
luopuminen määräajaksi

26

Jäsenkunnalla on oikeus luopua oppilaspaikoistaan määräajaksi kokonaan tai
osittain.
Luopuminen tapahtuu luopumisilmoituksen tekoa seuraavan kalenterivuoden
päättyessä.
Kuntayhtymän hallitus vastaa määräaikaisesta luopumisesta aiheutuvista
oppilaspaikkojen ja kaluston siirroista toisen jäsenkunnan
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tai kuntayhtymän yhteiseen käyttöön tarvittaessa enintään kahdeksi vuodeksi, sitä
pidemmästä ajasta päättää valtuusto.

Kuntayhtymän purkaminen

27

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 osuuksien suhteessa.
Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen
tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan
erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa.

Voimaantulo ja
soveltaminen

28

Tämä perussopimus tulee voimaan 1.1.2000.
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