
1

KARKKILAN, NUMMI-PUSULAN JA VIHDIN TUKIPALVELUIDEN LIIKELAITOSKUN-
TAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

1. YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 § Liikelaitoskuntayhtymän nimi ja kotipaikka

Liikelaitoskuntayhtymän nimi on Liikelaitoskuntayhtymä Puhti ja kotipaikka
Karkkila.

2 § Liikelaitoskuntayhtymän jäsenyhteisöt

Liikelaitoskuntayhtymän jäsenyhteisöjä ovat Karkkilan kaupunki, Nummi-
Pusulan kunta, Vihdin kunta sekä Perusturvakuntayhtymä Karviainen.

3 § Liikelaitoskuntayhtymän tehtävät

Liikelaitoskuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenyhteisöjen toimintaa tu-
kevia palveluita jäsenien yhteisesti sopimassa laajuudessa.

4 §  Liikelaitoskuntayhtymän toiminnan laajuus

Jäsenyhteisö päättää asukkaillensa järjestettävistä palveluista jäsenyhteisö-
kohtaisen talousarvion yhteydessä hyväksyttävissä palvelusopimuksissa. Jä-
senyhteisöt valmistelevat palvelusopimusehdotukset yhteisesti liikelaitoskun-
tayhtymän edustajien kanssa.

2. LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TOIMIELIMET JA ORGANISAATIO

Yhtymäkokous

5 §  Yhtymäkokousedustajien lukumäärä

Kukin jäsenyhteisö valitsee yhden edustajan ja hänelle henkilökohtaisen va-
raedustajan yhtymäkokoukseen.

Yhtymäkokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

6 § Äänivalta

Yhtymäkokouksessa on kullakin kunnan edustajalla yksi ääni  2000  asukasta
kohti. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen edustajalla on 1/3 kuntien edustajien
äänimäärästä. Jos se ei ole kokonaisluku, äänimäärä tasoitetaan seuraavaan
alempaan kokonaislukuun.  Asukaslukuna on väestökirjalain mukaan määräy-
tynyt vaalia edeltäneen vuoden ensimmäisen päivän väkiluku.

Toiminnan alkaessa 1.1.2009 äänet jakautuvat seuraavasti: Karkkila 4 ääntä,
Nummi-Pusula 3 ääntä, Vihti 13 ääntä sekä Karviainen 6 ääntä.
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7 § Päätösvaltaisuus

Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään kahta kolmannesta äänistä
edustavat kokousedustajat ovat paikalla.

Asiat ratkaistaan, jollei jäljempänä ole muuta määrätty, enemmistöpäätöksin.
Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

8 § Koollekutsuminen ja kokousmenettely

Liikelaitoskuntayhtymän kokouskutsu on lähetettävä vähintään seitsemän päi-
vää ennen kokousta yhtymäkokouksen edustajille sekä jäsenyhteisöjen halli-
tuksille ja liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan jäsenille.

Kokousmenettelystä määrätään tarkemmin johtosäännössä.

9 § Yhtymäkokouksen tehtävät

Yhtymäkokous toimii kuntayhtymän korkeimpana päättävänä elimenä. Se
käyttää kuntayhtymän päätösvaltaa kuntalaissa sekä tässä perussopimukses-
sa määrätyissä tehtävissä.

Johtokunta

10 § Kokoonpano ja toimikausi

Yhtymäkokous valitsee johtokuntaan  4-8 jäsentä ja heille henkilökohtaiset va-
rajäsenet. Jäsenet valitaan siten, että jokaisella jäsenyhteisöllä on vähintään
yksi edustaja. Jokaisella edustajalla on yksi ääni.

Yhtymäkokous valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapu-
heenjohtajaksi kahden vuoden toimikaudeksi.  Puheenjohtaja valitaan jäsen-
kunnista kuntien suuruusjärjestyksessä vuoroperiaatteella. Varapuheenjohtaja
valitaan edellisen vuoden puheenjohtajakunnasta.

Johtokunnan toimikausi on valtuustojen toimikautta vastaava nelivuotiskausi.

11 § Tehtävät

Johtokunta päättää kuntalain perusteella sille kuuluvista tehtävistä.

Tämä lisäksi johtokunta päättää muista kuin lain mukaan yhtymäkokouksen
päätösvaltaa kuuluvista asioista, ellei laissa ole toisin säädetty.

Johtokunta voi siirtää sille kuuluvaa päätösvaltaa jaostolle, luottamushenkilölle
tai viranhaltijalle, ellei voimassa olevasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Liikelaitoskuntayhtymän johtaja ja organisaatio
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12 § Liikelaitoskuntayhtymän johtaja

Liikelaitoskuntayhtymässä on virkasuhteinen johtaja. Johtajan tehtävänä on
johtaa ja kehittää johtokunnan alaisena liikelaitoksen toimintaa, huolehtia liike-
laitoksen hallinnosta sekä taloudenhoidon ja sisäisen valvonnan järjestämises-
tä. Kuntayhtymän johtajan tehtävistä määrätään tarkemmin kuntalaissa ja kun-
tayhtymän johtosäännössä.

Kuntayhtymän organisaatiosta ja tehtävistä määrätään hallintosäännössä.

Liikelaitoskuntayhtymässä toimii johtoryhmä, johon kuuluu liikelaitoskuntayh-
tymän johtajan nimeämien jäsenten lisäksi jäsenyhteisöjen viranhaltijajohdon
edustus.

3. LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TALOUS

13 § Peruspääoma

Peruspääoma muodostuu jäsenyhteisöjen omanpääomanehtoisista sijoituksis-
ta.

Peruspääoma mitoitetaan liikelaitoskuntayhtymän maksuvalmiuden turvaami-
seksi kahden kuukauden toimintamenojen mukaiselle tasolle.Kuntien osuus
peruspääomasta on 3/4 koko peruspääoman määrästä ja se jakaantuu kunnil-
le tilanteen 1.1.2008 kuntakohtaisten asukaslukujen suhteessa. Perusturva-
kuntayhtymä Karviaisen osuus on 1/4  koko peruspääoman määrästä.  Perus-
pääomaosuudet maksetaan, kun likelaitoskuntayhtymän toiminta käynnistyy.

Peruspääoman suuruus todetaan osana liikelaitoskuntayhtymän ensimmäistä
talousarviota. Jäsenosuusennakko maksetaan viikon kuluessa, kun liikelai-
tosyhtymän toiminta on alkanut ja lopullinen jäsenosuus tarkistetaan ensim-
mäisen toimintavuoden tilinpäätöksen mukaiseksi.

Jäsenyhteisö ei voi siirtää jäsenosuuttaan toiselle jäsenelle eikä muulle kun-
nalle tai kuntayhtymälle.

Peruspääoman korottamisesta, alentamisesta, siirrosta muusta omasta pää-
omasta sekä jakautumisen muutoksista päättää yhtymäkokous 3/4 enemmis-
töllä läsnä olevista äänistä laskettuna.

Kuntayhtymä suorittaa 30.1 mennessä vuoden alkaessa vahvistetulle perus-
pääomalle korkoa tilivuonna ensimmäiseksi julkaistavan kahdentoista kuukau-
den euribor-koron mukaan. Korvaus lasketaan tilikauden alun ja lopunkeskiar-
von mukaiselle pääomalle.

14 § Jäsenyhteisöjen osuudet kuntayhtymän varoihin

Jäsenyhteisöjen osuudet liikelaitoskuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista
ja velvoitteista määräytyvät peruspääomaosuuksien suhteessa.
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15 § Jäsenyhteisöjen maksuosuudet

Se määrä, joka talousarvion mukaan tarvitaan muiden tuottojen lisäksi kulujen
suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden maksuosuuksina.

Maksuosuudet määräytyvät palveluille laskettujen kustannusvastaavuuden pe-
riaatteella laskettujen hintojen ja jäsenyhteisöjen käyttämien palvelujen määri-
en perusteella. Kustannusvastaavat hinnat sisältävät palvelun välittömät kus-
tannukset, osuuden yhteisistä kustannuksista sekä pääomakustannuksista.

Johtokunta vahvistaa palvelujen hinnat budjetoitujen kustannusten perusteella
10.10. mennessä.

Talousarviomuutokseen perustuva hinnoittelumuutos voi tulla voimaan aikai-
sintaan muutosta seuraavan toisen kuukauden alusta.

Satunnaisen tai poikkeuksellisen erityisvelvoitteen aiheuttamien kustannusten
kattamisesta jäseneltä perittävällä maksulla päättää johtokunta talousarvion
yhteydessä jäsenyhteisöä kuultuaan.

16 § Talousarvio ja – suunnitelma

Jäsenyhteisöille varataan vuosittain tilaisuus esityksen tekemiseen liikelaitos-
kuntayhtymän toiminnan tavoitteista ja rahoituksesta.

Liikelaitoskuntayhtymän talousarvio pohjautuu yhtymäkokouksen asettamiin
toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin sekä jäsenyhteisöjen kanssa neuvo-
teltuihin palvelusopimuksiin. Johtokunta päättää palvelusopimuksista 10.10
mennessä.

Merkittävän ylijäämän tai alijäämän syntyminen pyritään ehkäisemään johto-
kunnan päätöksellä tapahtuvilla hinnantarkistuksilla siten, että hinnat vastaa-
vat todellisia kustannuksia.

17 § Suunnitelmapoistot

Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet hyväksyy yhtymäkokous.

18 § Investointien pääomarahoitus

Liikelaitoskuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta investointimenoihin jä-
senyhteisön oman pääomanehtoisena sijoituksena taikka lainana jäsenyhtei-
söltä tai rahoituslaitokselta sekä avustuksilla.

Jäsenyhteisön rahoitusosuuden, oman pääomanehtoisen sijoituksen tai jä-
senyhteisölainan ehdoista päättävät yhtymäkokous  3/4 osan enemmistöllä
läsnä olevista äänistä laskettuna.

19 § Viivästyskorko

Maksun viivästyessä liikelaitoskuntayhtymä perii korkolain mukaisen viivästys-
koron.
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20 § Tilinpäätös, sen allekirjoittaminen ja hyväksyminen

Tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja liikelaitoskuntayhtymän
johtaja.

Hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymäkokous päättää samalla tilikauden tu-
loksesta. Merkittävän yli- tai alijäämän käsittelystä päättää yhtymäkokous
neuvoteltuaan asiasta jäsenyhteisöjen kanssa.

Yhtymäkokous voi alentaa peruspääomaa vain seuraavin ehdoin:

1. Ennen peruspääoman alentamista liikelaitoskuntayhtymän
omavaraisuusaste tulee olla vähintään kaksi kolmasosaa taseen arvosta.

2. Peruspääomaa alentava siirto ei voi olla suurempi kuin erotus, joka saa-
daan vähentämällä peruspääoman ja pitkäaikaisen vieraan pääoman yhteis-
määrästä pysyvien vastaavien määrä.

Edellisiltä tilikausilta kertynyt ylijäämä, joka päätetään palauttaa, maksetaan
jäsenyhteisöille peruspääoman jäsenosuuksien suhteessa. Määrätyssä tehtä-
vässä kertynyttä ylijäämää voidaan palauttaa vain tehtävän rahoitukseen osal-
listuneille jäsenille.

21 § Hallinnon ja talouden tarkastus

Hallinnon ja talouden tarkastamisessa noudatetaan, mitä kuntalaissa on sää-
detty ja mitä liikelaitoskuntayhtymän johtosäännöissä on määrätty.

Tarkastuslautakunnassa on kaikilla jäsenyhteisöillä edustaja ja tällä henkilö-
kohtainen varajäsen. Jäsenet valitaan siten, että kaikilla jäsenyhteisöillä on
edustus lautakunnassa. Yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakunnalle pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yhtymäkokous valitsee tarkastuslauta-
kunnan toimikaudekseen.

4. MUUT MÄÄRÄYKSET

22 § Jäsenyhteisön eroaminen

Jäsenyhteisön, joka haluaa erota liikelaitoskuntayhtymästä, on ilmoitettava sii-
tä liikelaitoskuntayhtymälle. Jäsenyys päättyy ilmoitusta seuraavan kalenteri-
vuoden päättyessä, ellei jäsenyhteisöjen yhtäpitävin päätöksin asiasta toisin
sovita.

Jäsenyhteisön erotessa peruspääoma pienenee eroavan yhteisön peruspää-
omasijoituksen määrällä samasta ajankohdasta lukien kuin eroaminen liikelai-
toskuntayhtymästä tapahtuu. Yhtymä maksaa eroavalle jäsenyhteisölle sen
osuuden liikelaitoskuntayhtymän nettovarallisuudesta jäsenyyden päättyessä
sekä palauttaa sopimuksen voimaan tullessa korvauksetta luovutetun omai-
suuden jäsenyhteisölle siinä kunnossa kuin se sopimuksen päättyessä on.



6

Johtokunnan tehtävänä on laatia jäsenyhteisön eroamisen vaikutuksista so-
peutumista koskeva selvitys, josta käyvät ilmi muutokset yhtymän toiminnas-
sa, henkilöstöä koskevat muutokset sekä vaikutukset yhtymän talouteen.

23 § Liikelaitoskuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys

Liikelaitoskuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenyhteisöt. Liikelaitoskun-
tayhtymän purkautuessa johtokunnan on huolehdittava loppuselvityksestä,
elleivät jäsenyhteisöt muusta järjestelystä sovi.

Liikelaitoskuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja
velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenyhteisöil-
le kuntayhtymän nettovarallisuuden suhteessa. Jos kustannusten ja velkojen
suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suu-
rempi, jäsenyhteisöt ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen
osuuksien suhteessa.

24 § Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijai-
sesti ratkaisemaan jäsenyhteisöjen keskinäisillä neuvotteluilla.

Mikäli jäsenyhteisöjen neuvottelut eivät johda yhteisymmärrykseen, erimieli-
syydet ratkaistaan välimiesmenettelystä annetun lainmukaisessa välimiesme-
nettelyssä. Välimiehenä toimii Suomen Kuntaliiton nimeämä välimies.

25 § Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä perussopimus tulee voimaan 1.5.2008.

Siihen asti, kun yhtymäkokous on päättänyt liikelaitoskuntayhtymän joh-
tosäännöistä, noudatetaan soveltuvin osin sen jäsenkunnan johtosääntöjä,
jossa yhtymän hallinto sijaitsee.
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