1

Sisältö
1. luku. JÄSENKUNNAT JA TEHTÄVÄ ................................................................................ 3
§ 1 Nimi ja kotipaikka ................................................................................................. 3
§ 2 Jäsenkunnat ........................................................................................................ 3
§ 3 Tehtävät ja toiminta-ajatus .................................................................................... 3
§ 4 Jäsenkunnan ottaminen ja eroaminen sekä toimintaa jatkavien jäsenkuntien asema ..... 4
2. luku. YHTYMÄKOKOUS................................................................................................ 4
§ 5 Ylin päättävä toimielin ........................................................................................... 4
§ 6 Yhtymäkokousedustajien valinta ............................................................................. 4
§ 7 Edustajien äänivalta yhtymäkokouksessa................................................................. 5
§ 8 Yhtymäkokouksen päätösvaltaisuus ........................................................................ 5
§ 9 Yhtymäkokouksen tehtävät .................................................................................... 5
3. luku. YHTYMÄHALLITUS .............................................................................................. 5
§ 10 Kokoonpano ja äänimäärä .................................................................................... 5
§ 11 Yhtymähallituksen tehtävät .................................................................................. 6
§ 12 Kuntayhtymän nimen kirjoittaminen ...................................................................... 6
4. luku. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA ................................................................................... 6
§ 13 Kuntayhtymän johtaja ......................................................................................... 6
5. luku. MUUT TOIMIELIMET ........................................................................................... 6
§ 14 Muut toimielimet ................................................................................................. 6
6. luku. OMISTAJAOHJAUS ............................................................................................. 6
§ 15 Omistajaohjaus .................................................................................................. 6
7. luku. TALOUS ............................................................................................................ 6
§ 16 Peruspääoma ja jäsenkuntien osuudet ................................................................... 6
§ 17 Jäsenkuntien osuudet varoista sekä vastuut veloista ja velvoitteista .......................... 7
§ 18 Talousarvio ja -suunnitelma, raportointi jäsenkunnille sekä talouden ja toiminnan
seurantajärjestelmä ................................................................................................... 7
§ 19 Alijäämän kattaminen.......................................................................................... 8
§ 20 Tilinpäätös ......................................................................................................... 8
8. luku. KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHOITTAMINEN.......................... 8
§ 21 Kuntayhtymän toiminnan rahoitus ........................................................................ 8
§ 22 Investoinnit ja pääomarahoitus............................................................................. 8
§ 23 Suunnitelmapoistot ............................................................................................. 8
§ 24 Jäsenkunnan maksuosuuden erääntyminen ja viivästyskorko ................................... 9
§ 25 Rahastot ............................................................................................................ 9
9. luku. HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS ................................................................ 9
§ 26 Tarkastuslautakunta ............................................................................................ 9
§ 27 Hallinnon ja talouden tarkastus............................................................................. 9
§ 28 Sisäinen tarkastus............................................................................................... 9
10. luku. KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN JA LOPPUSELVITYS .............................................. 9
§ 29 Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys ........................................................... 9
§ 30 Perussopimuksen muuttaminen ............................................................................ 9

2

§ 31 Sopimuksesta aiheutuvien erimielisyyksien ratkaiseminen ..................................... 10
11. luku. VOIMAANTULO .............................................................................................. 10
§ 32 Voimaantulo ..................................................................................................... 10

3

PERUSSOPIMUS
SVENSKA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖR UTBILDNING OCH KULTUR
-KUNTAYHTYMÄ
1. luku. JÄSENKUNNAT JA TEHTÄVÄ
§ 1 Nimi ja kotipaikka
Kuntayhtymän nimi on Samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur.
Kuntayhtymän kotipaikka on Vaasan kaupunki.
Kuntayhtymä harjoittaa toimintaa ruotsin kielellä. Kuntayhtymä on kielilain perusteiden mukaan
kaksikielinen.
§ 2 Jäsenkunnat
Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Pietarsaari, Kokkola, Kaskinen, Mustasaari, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kruunupyy, Luoto, Maalahti, Uusikaarlepyy, Närpiö, Pedersöre, Vaasa ja Vöyri.
Ruotsinkielisellä Pohjanmaalla tarkoitetaan jäljempänä omistajakuntien muodostamaa maantieteellistä aluetta.
§ 3 Tehtävät ja toiminta-ajatus
Kuntayhtymällä on järjestämisvastuu seuraavista tehtävistä.
Kuntayhtymän tehtävänä ja toiminta-ajatuksena on:
a)
ylläpitää monipuolista, ajanmukaista ja korkealuokkaista toisen asteen ammatillista koulutusta.
Kuntayhtymä voi ruotsinkielisellä Pohjanmaalla ylläpitää myös perusopetuksen jälkeistä lukiotai muuta koulutusta.
Kuntayhtymä ylläpitää tässä tarkoituksessa Yrkesakademin i Österbotten -ammattiopistoa tai
vastaavaa oppilaitosta. Tämän toiminnan puitteissa pidetään aikuisten ammattikoulutuskeskusta. Kuntayhtymä voi myös ottaa haltuunsa tai perustaa muita oppilaitoksia ruotsinkielisellä
Pohjanmaalla sekä järjestää pysyvää koulutusta muilla paikkakunnilla Suomessa yhtymäkokouksen päätöksen mukaisesti. Oppilaitosten opetuskielenä on ruotsi.
b)
ylläpitää ja kehittää ruotsinkielistä ammattimaista teatteritoimintaa ruotsinkielisellä Pohjanmaalla.
Tätä tarkoitusta varten kuntayhtymä ylläpitää Wasa Teater – Österbottens regionteater –nimistä
alueteatteria.
c)
toimia jäsenkuntien yhteistyöelimenä kulttuuri- ja koulutusasioissa sekä valvoa jäsenkuntien ja
Pohjanmaan ruotsinkielisen väestön yhteistä etua. Näitä tehtäviä toteutetaan aktiivisella edunvalvonnalla, aloitteilla ja toimenpiteillä, selvityksillä ja tutkimuksella. Lisäksi kuntayhtymä voi
hoitaa jäsenkuntien ruotsinkielisen väestön koulutusta ja kulttuuria koskevia yhteisiä hallintotehtäviä
Kuntayhtymä ylläpitää kulttuuriin liittyviä asioita varten KulturÖsterbotten-kulttuuriyksikköä.
d)
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omistaa Edu YA Ab:n ja Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademin osakkeita sekä omistaa osakkeita
ja osuuksia muissa yhtiöissä. Kuntayhtymän tulee harjoittaa aktiivista omistajaohjausta.
e)
hoitaa ja sovittaa yhteen koulutusta ja kulttuuria koskevia kehittämis- ja suunnittelutehtäviä
ruotsinkielisellä Pohjanmaalla. Kuntayhtymän tulee edistää niin kansallisten kuin kansainvälistenkin kulttuuriyhteyksien solmimista. Kuntayhtymän tulee toimia avoimesti ja harjoittaa aktiivista yhteistyötä koulutus- ja kulttuuriviranomaisten, muiden koulutus- ja kulttuurijärjestöjen,
työ- ja elinkeinoelämän, kuntien sekä muiden kuntayhtymän toimintaan liittyvien viranomaisten
ja järjestöjen kanssa.
f)
omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä harjoittaa kiinteistöjen ja maa-alueiden vuokrausta.
g)
kuntayhtymä voi tarjota tai tuottaa myös muita toimialoihinsa kuuluvia tai niitä tukevia palveluja.
§ 4 Jäsenkunnan ottaminen ja eroaminen sekä toimintaa jatkavien jäsenkuntien
asema
Uuden jäsenkunnan ottaminen edellyttää kuntayhtymän perussopimuksen muuttamista kuntalain mukaisesti. Uuden jäsenkunnan jäsenyys kuntayhtymässä alkaa, ellei toisin määrätä, perussopimuksen muutoksen hyväksymistä seuraavan kalenterivuoden alusta.
Jäsenkunnan, joka haluaa erota kuntayhtymästä, tulee ilmoittaa siitä kuntayhtymän hallitukselle. Jäsenkunnan erotessa kuntayhtymästä sille suoritetaan yhtymäkokouksen päätöksellä
kunnan osuus maksetusta peruspääomasta tai osa siitä, mikäli kuntayhtymän nettovarallisuus
on alhaisempi kuin osuus peruspääomasta. Mikäli muut kunnat eivät lunasta eroavan jäsenkunnan pääomaosuutta, alennetaan peruspääomaa. Korvaus peruspääomaosuudesta maksetaan tasasuuruisina erinä seitsemän vuoden aikana eron voimaantulosta lukien. Eroaminen tapahtuu
kalenterivuoden päättyessä, ja siitä tulee ilmoittaa vähintään vuotta aikaisemmin.
Mikäli kuntayhtymän nettovarallisuus on negatiivinen, eroava jäsenkunta on yhtymäkokouksen
päätöksellä velvollinen suorittamaan kuntayhtymälle kunnan osuuden negatiivisesta nettovarallisuudesta maksetun peruspääomaosuutensa mukaan.
Kuntayhtymästä eroavalta kunnalta laskutetaan kunnan osuus eläkevastuista. Mikäli kuntayhtymä purkautuu, jäsenkunnat vastaavat eläkemenoista peruspääomaosuutensa mukaan.
2. luku. YHTYMÄKOKOUS
§ 5 Ylin päättävä toimielin
Kuntayhtymän ylin päättävä toimielin on yhtymäkokous.
§ 6 Yhtymäkokousedustajien valinta
Kukin jäsenkunta valitsee yhtymäkokoukseen edustajan kutakin alkavaa neljäätuhatta ruotsinkielistä kuntalaista kohden, laskettuna vaalivuotta edeltävän vuodenalun väkimäärän mukaan.
Edustajat nimetään erikseen kuhunkin yhtymäkokoukseen.
Mikäli valtuustokauden aikana kuntayhtymään hyväksytään jäseneksi uusia kuntia, nämä kunnat valitsevat omat edustajansa yhtymäkokoukseen noudattaen tämän perussopimuksen määräyksiä.
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§ 7 Edustajien äänivalta yhtymäkokouksessa
Jäsenkunnan valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä on sama kuin kunnasta valittujen edustajien lukumäärä. Jäsenkunnan valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä jakautuu tasan
heistä saapuvilla olevien kesken.
Päätettäessä teatteritoimintaa koskevista asioista Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan yhtymäkokouksessa saapuvilla olevilla edustajilla on kaksinkertainen äänimäärä.
§ 8 Yhtymäkokouksen päätösvaltaisuus
Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun yli puolet äänimäärästä on edustettuna.
§ 9 Yhtymäkokouksen tehtävät
Yhtymäkokouksen on kevätkokouksessaan viimeistään toukokuussa
1) käsiteltävä yhtymähallituksen laatima tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta sekä
tarkastuslautakunnan arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus samoin kuin tehtyjen muistutusten johdosta annetut selitykset ja lausunnot,
2) päätettävä tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä yhtymähallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä niitä toimenpiteistä, joihin yllä mainitut kertomukset saattavat antaa aihetta.
Yhtymäkokouksen on syyskokouksessaan viimeistään marraskuussa
3) hyväksyttävä kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvio sekä vähintään kolmea
vuotta koskeva taloussuunnitelma.
Yhtymäkokouksen muut tehtävät:
1) hyväksyä kuntayhtymän hallintosääntö,
2) valita kuntayhtymän toimielimet,
3) päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista,
4) valita tilintarkastajat,
5) päättää rahastojen perustamisesta.
Hallintosäännössä annetaan tarkemmat määräykset yhtymäkokouksen tehtävistä ja toiminnasta.
3. luku. YHTYMÄHALLITUS
§ 10 Kokoonpano ja äänimäärä
Yhtymäkokous valitsee hallituksen, jota kutsutaan yhtymähallitukseksi. Yhtymähallitus valitaan
omistajakuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi toimikaudeksi, mikäli yhtymäkokous ole
päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Yhtymähallituksessa on 13 jäsentä. Kullakin jäsenelle
valitaan henkilökohtainen varajäsen.
Yhtymähallituksen kokoonpano vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti sekä noudattaen seuraavaa maantieteellistä jakoa:
• Pohjoinen alue (Kokkola, Kruunupyy, Luoto, Pietarsaari, Pedersöre ja Uusikaarlepyy) 3 jäsentä
• Keskinen alue (Vöyri, Mustasaari, Vaasa ja Maalahti) 7 jäsentä
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• Eteläinen alue (Korsnäs, Närpiö, Kaskinen ja Kristiinankaupunki) 3 jäsentä
Kullakin jäsenellä on yksi (1) ääni yhtymähallituksen kokouksissa.
§ 11 Yhtymähallituksen tehtävät
Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymää ja sen hallintoa siten kuin siitä on kuntalaissa ja erityislaissa säädetty tai perussopimuksessa tai kuntayhtymän hallintosäännössä määrätään. Yhtymähallitus valvoo kuntayhtymän etua ja edustaa yhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset, jollei
hallintosäännöllä ole toisin määrätty.
Yhtymähallituksen kokoonpanosta, päätösvallasta ja koollekutsumisesta määrätään tarkemmin
hallintosäännössä.
Yhtymähallituksen alaisuuteen voidaan perustaa jaostoja, joiden kokoonpanosta ja tehtävistä
määrätään hallintosäännössä.
§ 12 Kuntayhtymän nimen kirjoittaminen
Oikeudesta kuntayhtymän nimen kirjoittamiseen määrätään hallintosäännössä.

4. luku. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA
§ 13 Kuntayhtymän johtaja
Kuntayhtymän johtava viranhaltija on johtaja. Johtajan tehtävänä on johtaa, kehittää ja sovittaa
yhteen kuntayhtymän toimintaa siten, että kuntayhtymän keskeiset tavoitteet ja strategiat voidaan saavuttaa, kuntayhtymän toimintakyky säilyttää ja toiminta on kilpailukykyistä ja tarkoituksenmukaista. Kuntayhtymän johtajan tehtävistä määrätään tarkemmin hallintosäännössä.
5. luku. MUUT TOIMIELIMET
§ 14 Muut toimielimet
Kuntayhtymällä voi olla muita yhtymäkokouksen päättämiä toimielimiä. Toimielinten kokoonpanosta ja päätösvallasta määrätään hallintosäännössä.
6. luku. OMISTAJAOHJAUS
§ 15 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 sekä palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.
7. luku. TALOUS
§ 16 Peruspääoma ja jäsenkuntien osuudet
Kuntayhtymän peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pääomasijoituksista. Peruspääoma jakautuu jäsenkuntaosuuksiin.
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Kuntayhtymän peruspääoma on 31.12.2016 yhteensä 11 575 833 euroa. Peruspääoma jakautuu koulutuksen peruspääomaan, joka on 10 793 759 euroa, ja teatteritoiminnan peruspääomaan, joka on 782 074 euroa. Koulutuksen peruspääoman jäsenkuntaosuudet perustuvat jäsenkuntien opiskelijamääriin kuntayhtymälle siirtyneissä oppilaitoksissa kuntayhtymän perustamishetkellä. Närpiön, Kaskisten ja Kristiinankaupungin koulutuksen peruspääomaosuuksia korjattiin 1.1.2009, jolloin Samkommunen för yrkesutbildning i Sydösterbotten -kuntayhtymä yhdistettiin kuntayhtymän taseeseen. Jäsenkuntaosuus on teatteritoiminnan osalta määritelty suhteessa teatterin vastuunjakoon.
Yhtymäkokous päättää peruspääoman korottamisesta ja alentamisesta.
Peruspääomaa voidaan korottaa yhtymäkokouksen päätöksellä siirrolla oman pääoman muusta
erästä. Muusta peruspääoman korottamisesta ja alentamisesta päättävät jäsenkunnat (yhtäpitävin päätöksin). Peruspääomaa voidaan alentaa yhtymäkokouksen päätöksellä, kun perusteena
on pysyvien vastaavien määrän pysyvä alentuminen omaisuuden luovutuksen, menetyksen tai
ylimääräisten poistojen taikka arvonalentumisten seurauksena.
Yhtymäkokous päättää uusien jäsenkuntien peruspääomasijoitusten määrästä ja maksuajasta.
Kuntayhtymä pitää ajantasaista rekisteriä jäsenkuntien peruspääomaosuuksista jaoteltuina erikseen kuntayhtymän koulutustoiminnan omistusosuuksiin ja teatteritoimintaan kuuluvan omaisuuden omistusosuuksiin. Rekisterissä on eriteltävä peruspääomaosuudet jäsenkunnittain.
Kuntayhtymän omaan pääomaan sisältyy arvonkorotusrahasto, jonka suuruus perustuu kuntayhtymän perustamishetkellä valtiolta vastikkeettomasti siirtyneen omaisuuden arvioituun arvonnousuun. Valtio voi periä näin luovutetun omaisuuden takaisin voimassa olevan lainsäädännön perusteella.
§ 17 Jäsenkuntien osuudet varoista sekä vastuut veloista ja velvoitteista
Jäsenkuntien osuudet kuntayhtymän varoihin määräytyvät kuntayhtymän peruspääomaosuuksien suhteessa.
Jäsenkuntien vastuu kuntayhtymän veloista ja kuntayhtymään kohdistuvista velvoitteista määräytyy kuntayhtymän peruspääomaosuuksien suhteessa. Sama koskee sellaisia kuntayhtymän
menoja, joita ei muutoin saada katetuksi.
§ 18 Talousarvio ja -suunnitelma, raportointi jäsenkunnille sekä talouden ja toiminnan
seurantajärjestelmä
Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava riittävän ajoissa tilaisuus esitysten tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi ja sopeuttamiseksi jäsenkuntien toiminnallisiin tavoitteisiin ja taloudellisiin mahdollisuuksiin.
Yhtymähallituksen ehdotus talousarvioksi ja -suunnitelmaksi on toimitettava jäsenkunnille viimeistään 15. lokakuuta.
Yhtymähallituksen talousarvio- ja -suunnitelmaehdotuksessa on otettava kantaa jäsenkuntien
tekemiin esityksiin.
Muutokset talousarvioon on hyväksyttävä talousarviovuoden aikana.
Kun on kyse kuntayhtymän toiminnan ja talouden olennaisista muutoksista ja vastuista, jäsenkunnilta on pyydettävä niistä erikseen lausunnot.
Kuntayhtymällä on talouden ja toiminnan ajantasainen seurantajärjestelmä, jolla todennetaan
asetettujen tavoitteiden saavuttaminen tai niistä poikkeaminen.
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Yhtymähallitus raportoi jäsenkunnille säännöllisesti jäsenkuntakohtaisesti toiminnan ja talouden
toteutumisesta yhtymäkokouksen vahvistamien tavoitteiden mukaan.
§ 19 Alijäämän kattaminen
Yhtymäkokous voi tilikauden alijäämän kattamiseksi päättää, että alijäämä katetaan jäsenkunnilta peruspääomaosuuksien suhteessa perittävällä maksulla kokonaan tai osittain.
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 perussopimuksen 17 §:n mukaisesti.
§ 20 Tilinpäätös
Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja kuntayhtymän johtaja.
8. luku. KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHOITTAMINEN
§ 21 Kuntayhtymän toiminnan rahoitus
Tuloslaskelman menot on sovitettava valtion rahoitukseen ja kuntayhtymän omiin tuloihin.
Summa, joka talousarvion mukaan tarvitaan valtionrahoituksen ja kuntayhtymän omien tulojen
lisäksi kattamaan kuntayhtymän koulutustoiminnan menot, peritään jäsenkunnilta tilivuoden aikana niiden viime tilinpäätöksen mukaisen peruspääomaosuuden suhteessa.
Teatteritoiminnan rahoitus jakautuu jäsenkuntien kesken siten, että Vaasan kaupunki maksaa
75 %, Mustasaaren kunta 10 % ja muut jäsenkunnat 15 % jaettuna suhteessa kunnan ruotsinkieliseen väkimäärään tilikautta edeltävän vuoden alussa.
Tämän sopimuksen § 3:n kohtien c) ja e) mukaisen toiminnan rahoitus jakautuu jäsenkuntien
kesken suhteessa kunnan ruotsinkieliseen väkimäärään tilikautta edeltävän vuoden alussa.
§ 22 Investoinnit ja pääomarahoitus
Kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta investointimenoon valtionosuutena, jäsenkuntien
rahoitusosuuksina, jäsenkuntien suostumuksella peruspääoman korotuksena, lainana rahoituslaitokselta tai käyttää muita rahoitusinstrumentteja yhtymähallituksen hyväksymän rahoitus- ja
korkoriskipolitiikan mukaisesti.
Teatteritoimintaa koskeva investointien pääomarahoitus, vähennettynä muilla pääomatuloilla,
jaetaan siten, että Vaasan kaupunki maksaa 75 %, Mustasaaren kunta 10 % ja muut jäsenkunnat 15 % jaettuna viime tilinpäätöksen mukaisen peruspääomajakauman suhteessa.
Jäsenkunnan rahoitusosuuden tai peruspääoman korotuksen ehdoista päättää yhtymäkokous
hankekohtaisesti.
Jäsenkuntien rahoitusosuus investointimenoihin määräytyy peruspääomaosuuden mukaisessa
suhteessa.
§ 23 Suunnitelmapoistot
Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet hyväksyy yhtymäkokous.
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§ 24 Jäsenkunnan maksuosuuden erääntyminen ja viivästyskorko
Jäsenkunnilta perittävien maksuosuuksien ja muiden suoritusten erääntymisajat määritellään
siten, että jäsenkunnille jää vähintään neljäntoista (14) päivän maksuaika.
Viivästyneelle maksulle jäsenkunta tai kuntayhtymä maksaa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisen viivästyskoron.
§ 25 Rahastot
Kuntayhtymällä voi olla omaan pääomaan kuuluvia rahastoja, joiden perustamisesta ja säännöistä päättää yhtymäkokous.
9. luku. HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS
§ 26 Tarkastuslautakunta
Kuntayhtymässä on tarkastuslautakunta, jonka tehtävistä säädetään kuntalaissa. Tarkastuslautakunnan kokoonpanosta, päätösvallasta ja koollekutsumisesta määrätään tarkemmin hallintosäännössä.
§ 27 Hallinnon ja talouden tarkastus
Hallinnon ja talouden tarkastamisessa noudatetaan, mitä siitä on säädetty kuntalaissa ja määrätään hallintosäännössä.
§ 28 Sisäinen tarkastus
Kuntayhtymällä on sisäisen tarkastuksen toiminto. Sisäisen tarkastuksen toiminnasta määrätään
tarkemmin hallintosäännössä.
10. luku. KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN JA LOPPUSELVITYS
§ 29 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 on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset maksamaan
erotuksen peruspääomaosuuksiensa suhteessa.
Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät loppuselvityksen.
Viimeinen tilinpäätös ja vastuuvapaus käsitellään jäsenkuntien valtuustoissa.
§ 30 Perussopimuksen muuttaminen
Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa
ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.
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§ 31 Sopimuksesta aiheutuvien erimielisyyksien ratkaiseminen
Yhteistoimintasopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan hallintoriita-asiana Vaasan
hallinto-oikeudessa.
11. luku. VOIMAANTULO
§ 32 Voimaantulo
Tämä perussopimus tulee voimaan 1.6.2017 riippumatta siitä, ovatko kuntien päätökset sopimuksesta saaneet lainvoiman. Tämä perussopimus korvaa 1.5.2009 voimaan tulleen sopimuksen.
Kokkolan kaupunginhallitus
Kaskisten kaupunginhallitus
Mustasaaren kunnanhallitus
Korsnäsin kunnanhallitus
Kristiinankaupungin kaupunginhallitus
Kruunupyyn kunnanhallitus
Luodon kunnanhallitus
Maalahden kunnanhallitus
Uudenkaarlepyyn kaupunginhallitus
Närpiön kaupunginhallitus
Pännäisten kunnanhallitus
Vaasan kaupunginhallitus
Vöyrin kunnanhallitus

