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SUUPOHJAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 

PERUSSOPIMUS 

1. luku 
KUNTAYHTYMÄ JA SEN TEHTÄVÄT 

1 § 

Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 


Kuntayhtymän nimi on Suupohjan koulutuskunlayhtymä ja sen kotipaikka on Kauhajoen 
kaupunki. 

2§ 

Kuntayhtymin tehtävät 


Kuntayhlymän tahtävänä On jäljeslää, ylläp~ää ja kehittää 
1. 	 ammatillisesta koulutuksesta annelussa lainsäädännössä säädeltyä opetusta ja 

muuta toimintaa 
2. 	 ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa lainsäädännössä säädettyä opetusta 

ja muuta Ioimintaa 
3. 	 muussa lainsäädännössä tarkoitettua opatus- ja koulutustoimintaa ja niihin liittyvää 

muuta toimintaa. 

Edellä 1. momentissa määrätyn tehtävänsä toteuttamiseksi kunta yhtymä omistaa ja 
ylläpitää yhtä tai useampaa ammatillista oppilaitosla jäsenkuntiensa alueella sekä omistaa, 
vuokraa ja halltlsee tehtävässään tarvittavia kiinteistöjä ja toimitiloja. Koulutustoimintaa 
jä~estetään tarvittaessa myös yhteistoimintakunnissa. 

Kuntayhtymällä on oikeus myydä tuottamiaan koulutus- ja niiden oheispalvelua. 
Kuntayhlymä voi ottaa hoidettavakseen yhtymävaltuuston päättämiä muitakin tehtäviä 
sekä perustaa tätä varten tarvittavat organisaatiOt. 

Kuntayhtymä voi olla jäsenenä tai osakkaana toimintansa kannalta tarpeellisissa 
yhteisöissä ja organisaatioissa. Jäsenkuntia on kuultava ennen kuin kuntayhtymään 
liitetään uusia oppilaitoksia tai oppilaitoksia lakkautetaan. 

3§ 
Jäsenkunnat 

Kuntayhtymän jasenkunnat ovat Isojoki, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kristiinankaupunki, 
Kurikka, Närpiö ja T euva. 

4§ 
Uuden jäsenkunnan ottaminen 
Kunnan, joka haluaa tulla kuntayhtymän jäseneksi, on tehtävä siltä eSitys kuntayhtymälle. 
Jäseneksi ottaminen edellyttää kunnalta peruspääomasijoitusta. Yhtymävaltuusto päättää 
uuden jäsenkunnan ottamisesta. Uusi jäsenkunta osallistuu hallintoon jäseneksi 
ottamispäätöstä seuraavan kalenterivuoden alusta lukien, jollei valtuusto toisin päätä. 
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5§ 

Jäsenkuntien osuudet ja vastuu 

Jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteista määräytyy 
peruspääoman ja jäsenkuntaosuuksien suhteessa, 

Peruspääoma jakautuu jäsenkuntien osuuksiksi vuoden 2008 tilinpäätÖksen mukaisten 
omistusosuuksien mukaisessa suhteessa, Taseen liitteessä peruspääQma ilmoitetaan 
jäsenkuntien osuuksina ja tarvittaessa osajäsenyyksien edellyttämällä tarkkuudella. 

Kuntayhtymän jäsenkuntien osuus kuntayhtymän peruspääomasta on seuraava: 

Peruspääoma 
Osuudet: 31.12.2008: 

Isojoki 14 399.142.87 
Karijoki 3 85.530,55 
Kaskinen 2 62.868,79 
Kauhajoki 53 1.571.040,44 
Kristiinankaupunki 4 114.040,73 
Kurtkka 4 114.040,73 
Närpiö 2 57.020,54 
Teuva 17 484.673,41 
Yhteensä 99 2.888.358,06 

Kuntien yhdentyessä asianomaisten kuntien osuudet yhdistetään kunta liitoksessa 
muodostuneen kunnan osuudeksi. 

Uuden jäsenkunnan ja osajäsenyyttään laajentaneen kunnan peruspääomasijoituksen 
määrästä ja suoritusajasta sekä peruspääoman korottamisesta siirrolla muusta omasta 
pääomasta päättää yhtymävaltuusto. 

Kuntayhtymässä pidetään rekistertä peruspääoman ja mahdollisen sijoitus rahaston 
jäsenkuntaosuuksista. Rekisterissä ertlallään jäsenkuntaosuudet osajäsenyyksittäln. 

Mikäli valtuustokauden aikana kuntayhtymään hyväksytään jäseneksi uusia kuntia, ao. 
kunnat valitsevat jäljellä olevaksi va~uuston toimikaudeksi omat edustajansa 
yhtymävaltuustoon noudattaen tämän perussopirnuksen valintaperusteita. 

2. luku 
KUNTAYHTYMÄN HALLINTO JA TOIMIElIMET 

Yhtymävaltuusto 

6§ 
Yhtymävaltuuston jäs&nten lukumäärä ja äänivalta 

Kuntayhtymän y1intä päätösvaltaa käyttää yhtymäva~uusto. 
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Yhtymävaltuustoon valitsee jokainen jäsenkunta kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi 
ajaksi yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen kutakin alkavaa kahdeksaa 
(8) peruspääomaosuutta kohti. 

Jäsenkunnat valitsevat yhtymävafiuustoon jäseniä seuraavasti: 
Isojoki 2 
Karijoki 1 
Kaskinen 1 
Kauhajoki 7 
Kristiinankaupunki 1 
Kurikka 1 
Närpiö 1 
Teuva 3 
Yhteensä: 17 jäsentä. 

Yhtymävafiuustossa kullakin jäsenellä on yksi ääni. Edustajien toimikauden pfiuus on 
valtuustojen toimikaulta vastaava aika. 

Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle yhtymähallituksen 
puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa 
puhetta kunnes vafiuuston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa on valittu. 

Yhtymävaltuusto tekee päätökset yksinkertaisella enemmistöllä, ellei päätöksen tekeminen 
vaadi lain mukaan määräenemmistön kannatusta. 

7§ 
Yhtymävaltuuston kokoukset ja päätösvaltaisuus 

Yhtymävaltuuston kokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa. 

Yhtymävaltuuston kokous on päätösvaltainen kun vähintään 2/3 jasenkunnista on 
kokouksessa edustettuna. YhtymävaHuuston kokous on päätösvallainen kun kokouksessa 
on läsnä 12 valtuutettua. 

Yhlymävaltuuston toiminnasta määrätään tarkemmin yhlymävaltuuston työjärjeslyksessä. 

8§ 

Yhtymävaltuuston tehtävät ja toimivalta 


Yhtymävaltuuston tehtävänä on kuntalaissa ja muualla säädettyjen sekä tässä 
perussopimuksessa määrättyjen tehtävien lisäksi päättää oppilaIToksen tai sen osan 
siirtämisestä ammattikorkeakouluun. 

Sen ohella mitä ammatillisen koulutuksen, ammatillisen aikuiskoulutuksen tai muun 
lainsäädännön nojalla määrätään, yhtymävaltuuston tehtävänä on: 

• 	 päättää strategisesta kehittämisestä 
• 	 hyväksyä kuntayhtymän hallintosääntä ja muut yhtymää koskevat 

johtosäännöt, yhtymävaltuuston työjärjestys ja tilintarkastussääntö 
• 	 hyväksyä kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma vähintään 

kolmeksi vuodeksi sekä seuraavan vuoden talousarvio 
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• 	 käsitellä kuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus edellisestä 
kalenterivuodelta sekä tilintarkastuskertomus 

• 	 käsitellä tarkastuslautakunnan arviointikertomus 
• 	 päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille ja toimenpiteistä, 

joihin tilintarkastajien kertomus antaa aihetta sekä päättää samalla 
tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden 
tasapainottamista koskevista toimenpiteistä 

• 	 valita toimikauden ensimmäisenä vuotena yhtymä hallituksen jäsenet ja 
henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimetä yhtymähallituksen 
puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa 

• 	 valita tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet 
sekä henkilökohtaiset varajäsenet 

• 	 valita oppilaitoksen rehtorin 
• 	 päättää kuntayhtymän virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta 
• 	 valita tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet 

sekä henkilökohtaiset varajäsenet 
• 	 valita tilintarkastaja I tilintarkastajat tai tarkastusyhteisö 

tarkastuslautakunnan esityksestä 
• 	 päättää kiinteän omaisuuden hankkimisesta ja luovuttamisesta 
• 	 päättää oppilaitoksen tai sen osan muuttamisesta liikelaitokseksi. 

9§ 

Jäsenkuntien yhtymävaltuustolle esittämät asiat 


Jäsenkunnalla on oikeus saada haluamansa asian yhtymävaltuuston käsiteltäväksi, jos se 
toimittaa kirjallisen esityksen yhtymähallitukselle niin aikaisin, että asia voidaan sisällyttää 
kokouskutsuun. 

10 § 

Päätösvallan siirtäminen 


Yhtymävaltuusto voi siirtää yhtymähallituksen, kuntayhtymän muun toimielimen tai 
viranhaltijan päätettäväksi asioita hallintosäännöllä tai muulla johtosäännöllä. Päätösvaltaa 
voidaan siirtää edelleen yhtymävaltuuston päättämin perustein. 

Yhtvmähallitus 

11 § 

Yhtymähallituksen kokoonpano, toimikausi ja äänivalta 


Yhtymä hallituksessa on kahdeksan (8) jäsentä. Kullakin yhtymähallituksen jäsenellä on 
henkilökohtainen varajäsen. Kuntayhtymän valtuusto valitsee hallituksen varsinaisista 
jäsenistä puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. 

Yhtymähallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on sama kuin kuntayhtymän 
valtuuston vaalikausi. 

Yhtymä hallituksessa on kullakin jäsenellä ykSi ääni. 
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12 § 

Yhtymähallituksen tehtävät 

Yhtymä hallitus: 

• 	 valvoo kuntayhtymän etua ja huolehtii yhteistoiminnasta 
• 	 edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset, ellei sopimuksen 

tekemistä ole hallintosäännössä siirretty kuntayhtymän muulle toimielimelle tai 
viranhaltijalle 

• 	 huolehtii kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä vastaamaan nopeasti muuttuvia 
yhteiskunnan koulutustarpeita 

• 	 valmistelee yhtymävaltuustossa käsiteltävät asiat 
• 	 päättää oppilaitosten koulutusaloista 
• 	 asettaa toimikuntia, projektiryhmiä ja muita kuntalain tarkoittamia toimielimiä 
• 	 päättää kuntayhtymän tuottamista palveluista ja muista perittävien maksujen ja 

korvausten perusteista 
• 	 tiedottaa jäsen kunnille kuntayhtymän toiminnasta ja kehittämissuunnitelmista 
• 	 hyväksyy muut kuin edellä 9 §:ssä mainitut säännöt 
• 	 määrää kuntayhtymän nimenkirjoittajat. 

Kuntayhtymän nimen kirjoittamisesta, asiakirjojen allekirjoittamisesta, yhtymähallituksen, 
muiden toimielinten sekä viranhaltijoiden tehtävistä, päätösvallasta ja asioiden esittelystä 
määrätään kuntayhtymän hallintosäännössä. 

Tarkastuslautakunta 

13 § 

Tarkastuslautakunnan tehtävät 


Hallinnon ja talouden tarkastamisesta noudatetaan mitä siitä on säädetty kuntalaissa 
(365/95) ja määrätty kuntayhtymän tarkastussäännössä. 

14 § 

Tarkastuslautakunnan jäsenten lukumäärä ja äänivalta 


Kuntayhtymän tarkastuslautakunnassa on kolme (3) jäsentä, jotka yhtymävaltuusto 
valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten. 
Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Yhtymävaltuusto määrää valituista 
tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla yhtymävaltuuston jäsen. 

Tarkastuslautakunnassa kullakin jäsenellä on yksi ääni. 
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3. Luku 
KUNTAYHTYMÄNTALOUS 

15 § 
Peruspääoma 

Peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pääomasijoRuksista. Peruspääomaa voidaan 
korottaa myös siirrolla oman pääoman muusta erästä. 20 §:n mukainen jäsenkuntien 
rahoHusosuus lisätään peruspääomaan. 

Peruspääoma muodostetaan vuoden 2008 tilinpäätöksen käytläpääomasta 
kirjanpitolautakunnan kuntajaoston taseohjeen mukaisesti. Peruspåäoman määrän 
vahvistaa yhtymävalluusto. 

Uuden jäsenkunnan ja osajäsenyyttään laajentanaan kunnan peruspääomasijoHuksen 
määrästä ja suontusajasta sekä peruspääoman korottamisesta siirrolla muusta omasta 
pääomasta päättää yhtymävaltuusto. 

Peruspääomalle ei makseta korkoa. 

16 § 

Jäsenkuntien osuudet ja vastuu 


Jäsenkuntien osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteista 
määräytyvät peruspääoman jäsenkuntaosuuksien suhteessa, 

Kuntayhtymässä pidetään rekisteriä peruspääoman ja mahdollisen 
sijoituspääomarahaston jäsenkuntaosuuksisla, Rekisterissä eritellään jäsenkuntaosuudet 
osajäsenyyksittäin. 

17§ 

Talousarvio ja - suunnitelma 


Taloussuunnitelmaa valmisteliaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esitysten 
tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. 

Talousarvio ja -suunnitelma tulee käytlötalouden osalta eritellä valtuuston päättämän 
talousarvioasetelman mukaisesti. Seuraavan kauden alustava talousarvio ja ~uunnitelma 
on toimitettava jäsenkunnille 30"9. mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma 
30.12. mennessä. 

Tilikauden aikana on hyväksyttävien talousarviomuutoslen perustuttava määrärahojen, 
tuloerien sekä tavoitteiden osaita toiminnan tai palvelujen käytön taikka talouden yleisten 
perusteiden tilikauden aikana jo tapahtuneisiin tai arvioitaviin muutoksiin, 

18 § 
Suunnitelmapoistot 

Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet hyväksyy yhtymävaltuusto, 
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19 § 

Toiminnan rahoitus 

Koulutuksen ja kuntayhtymän muun toiminnan rahoitus perustuu opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituslain mukaiseen sekä muuhun tulorahoitukseen. Muun tulorahoituksen 
hinnoitteluperusteista päättää yhtymävaltuusto talousarviokäsittelyn yhteydessä. 

Jos jäsenkunta tai jäsenkunnat haluavat kuntayhtymän jatkavan toimintaa, jonka 
ylläpitämiseen valtionrahoitus ja kyseisen toiminnan muut tulot eivät riitä, toimintaa 
jatketaan edellyttäen, että ao. jäsenkuntaljäsenkunnat maksavat toiminnasta aiheutuvan 
alijäämän. 

20§ 
Investointien ja pitkäaikaisen vieraan pääoman rahoitus 

Perustamlshankkelden toteuttamisesta päättää talousarvioon ja -suunnitelmaan perustuen 
yhtymävaltuusto. 

Kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta investointeihin vaRionosuutena, EU-tukena tai 
avustuksena. jäsenkunnan oman pääoman ehtoisena sijoituksena (= peruspääQman 
lisäys) taikka lainana rahoituslaitokseRa tai jäsenkunnalta. Jäsenkuntien 
rahoitusosuuksien, oman pääoman ehtolsen sijoituksen tai jäsenkuntalainan ehdoista 
päättää kuntayhtymässä yhtymävaltuusto. Kuntayhtymä voi oltaa vastaan lahjoituksia. 

Jäsenkuntien Investointiosuudet määräytyvät jäsenkuntien peruspääomaosuuksien 
suhteessa. Varautuminen kuntaytttymän tulevien investointien rahoitukseen on 
jäsenkuntien vastuulla. 

Jäsenkuntaosuuden lisäyksen merkitsemisestä sijoituspääomarahastoon päättävät 
jäsenkuntien valtuustot. 

Jäsenkunla voi tämän perussopimuksen muiden määräysten estämällä osallistua 
vapaaehtoisella rahoitusosuudella kuntaytttymän investointeihin ja toimintakustannuksiin. 
Jäsenkunta päättää lällöin rahoitusosuuden käyttökohteesla. 

21 § 
Rahoitus Ja tilikauden tuloksen käsittely 

Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menot rahoitetaan pääosin vafiioRa lainsäädännön 
perusteella tulevalla rahoituksella, kuntaytttymän omilla tuloilla ja 23 §:ssä mainitulla 
erityismaksuosuudella. 

Tuloslaskelman tilikauden tulos siirretään kuntayhtymän omaan pääomaan. 

22 § 
Erityismaksuosuudet käyttömenoihin 

Jäsenkunnalle, jolle kuntayhtymän palveluksessa oleva viranhaltija tai työntekijä on 
henkilökohtaisista tuloistaan verovelvollinen, määrätään viiden (5) prosentin suuruinen 
erityismaksuosuus tällaisen viranhaltijan tai työntekijän kunlaytttymällä varainhoitovuonna 
saamasta palkasta. 
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Kuntayhtymä laskuttaa 1 momentissa mainitun eritylsmaksuosuuden ennakon 
asianomaisilta jäsenkunniita tilikauden loppuun mennessä. 

23§ 
Rahastojen perustaminen 


SIjoitusrahaston perustamisesta ja sen säännöstä päättävät jäsenkuntien vaRuustot 

Muiden rahastojen perustamisesta ja niiden säännöistä päättää yhtymävaltuusto. 


24§ 

Vliväatyakorko 


Maksun viivästyessä ovat jäsenkunta ja kuntayhtymä velvolliset maksamaan vilvästyneelie 

maksusuoritukselieen viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 3 momantln mukaisesti. 


25§ 

Tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja hyväksyminen 


Tiiinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähalirtuksen jäsenet ja esittelijä. 


Hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymävaltuusto päättää samalla tilikauden tuloksen 

käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. 


Varainhoitovuoden tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajan 

tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arviointikertomuksen laatimista varten 

viimeistään seuraavan maaliskuun aikana. 


Tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomuksessa tehtyjen muistutusten johdosta annettu 

selitys ja yhtymähallituksen lausunto on toimitettava yhtymävaltuustolle viimeistään 

varainhoitovuotta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. 


4. Luku 
JÄSENKUNNAN EROAMINEN JA KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN 

26 § 
Kuntayhtymästä eroavien ja toimintaa jatkavien kuntien asema 

Mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä, siirtyy osajäsenyyteen tai aiempaa 
suppeampaan osajäsenyyteen, sille suoritetaan yhtymävaltuuston päätöksellä kunnan 
osuus peruspääomasta tai osa siltä. Päätöstä tehtäessä yhtymävaltuuston tulee 
varmistaa, että kuntayhtymällä säilyy kyky jatkaa koululustoimintaa. Eroamisesta kunnan 
on ilmoitettava kunta lain 84 §:n mukaisesti valtuutettujen toimikauden päättymistä 
edeltävän kalenterivuoden loppuun mennessä yhtymähallitukselle. 

Mikäli muut kunnat eivät lunasta eroavan jäsenkunnan pääomaosuutta, alennetaan 
peruspääomaa ja kunnan peruspääomaosuuden mahdollisesti ylittävä määrä ki~ataan yli
lalijäämään. Kuntayhtymä ei ole velvollinen maksamaan srtä kunnan osuutta, joka tälle on 
lullut valtion oppilaitosten kunnallistamisen perusteella tai muun kunnan kuntayhtymälle 
luovuttaman omaisuuden muodossa, Korvaus peruspääomaosuudesta suoritetaan 
tasasuuruisina erinä kymmenen (10) vuoden aikana eron voimaantulosta lukien 
korottomana. 
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Nellovarallisuus lasketaan vähentämällä taseen varoista vattiolla korvauksetta saatu 
omaisuus. vieras pääoma ja pakolliset varaukset. laskennassa käytetään kirjanpitoarvoja. 

Eroavan kunnan nettovarallisuusosuulla laskellaessa varoihin ei lueta sitä osuutta 
investoinneista. jonka jäsenkunnat ovat rahoittaneet. mutta jonka rahoittamiseen eroava 
kunta on 20 §:n 2 momentin mukaisesti jättänyt osallistumalla. 

21§ 
Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys 

Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymän 
purkautuessa yhtymä hallituksen on huolehdittava loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat 
sovi muusta järjestelystä. Loppuselvityksestä päättää yhtymävaltuusto. 

Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen 
suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille 
peruspääomaosuuksien suhteessa. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä 
sitoumusten käyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat suorittavat 
erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa. 

28§ 
Sopimuksesta aiheutuvat ristiriidat 

Sopimuksesta aiheutuvat ristiriidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä. 

29§ 
Voimaantulo ja soveltaminen 

Tämä perussopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun jäsenkunnat ovat sen käsitelleet ja 
yhtymävaRuusto on todennut, että vähintään 213 jäsenkunnista on sen hyväksynyt ja 
aikaisintaan 1.8.2009. 

Tämän perussopimuksen määräykSiä sovelletaan laadittaessa tilinpäätöstä vuodetta 2009. 
Kunnat ja kuntayhtymä voivat ryhtyä tämän perussopimuksen mukaisiin valmistelu- ja 
täytäntöönpanotehtäviin ennen perussopimuksen voimaantuloa. 

Alleki~oittaneet Suupohjan koulutuskuntayhtymän jäsenkunnat ovat valtuustojen 
yhtäpitävillä päätöksillä hyväksyneet kuntayhtymän perussopimuksen ja sopineet 
kuntayhtymän hallinnon ja toiminnan järjestämisestä edellä todetust!. 

Isojoella /2.10 ,2009 

ISOJOEN KUNTA 

' v yt C:"~""J.:// dyt~,_" L~ -.-n 
1Kaija ~apuarlOja 11 ~attlla 

kunnanjohtaia kunnansihteeri 
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Karijoella \~ .\'> .2009 


KARIJOEN KUNTA 


Kaskisissa;";1.2009 

KASKISTEN KAUPUNKI 

Af... /?

/??cZr/?<a v-IRk't"-<'" 
Marlene Svens 

kaupunginjohtaja 


Kauhajoella 8 .10.2009 

KAUHAJOEN KAUPUNKI 

~/., 2'.::>,..,\ ~ _ 
Keijo Kuja-Lipasti 

kaupunginjohtaja 


kv<-.~ 
Jyrki Jussila 

talousjohtaja 


C_,	/-----;~' ~'. 
~ , f2/-.-:' <' ? c.t'7'

Pekka Laurila 

vt. hallintojohtaja 


Kristiinankaupungissa 8 .1(>2009 

KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI 

Riitta EI-Nf'mr --~ 

kaupunqinjohtaja 

Kurikassa 8 .10.2009 

KURIKAN KAUPUNKI 

/)z,/~....0 
/Martti Seppi 

kaupunginsihteeri 

Darl-Arlders SJbqvist 
hallintojohtaJa 

;;7---
Kari Korhonen 
talousjohtaja 
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N·· ····!S I{ 2009arplossa . . 

NÄRPIÖN KAUPUNKI 

fI::~~EfLi~L!rl' 
kaupunginjohtaja 


Teuvalla 8 10.2009 


TEUVAN KUNTA 


··~c/tJc c !IJ ~r-'-c;y, 
Teija Toivonen Erkki Nevanperä 
kunnanhall. pj vs. kunnanjohtaja 

Tämä perussopimus on hyväksytty: 
Isojoen kunnanvaltuustossa 20.4.2009 
Karijoen kunnanvaltuustossa 28.4.2009 
Kaskisten kaupunginvaltuustossa 20.4.2009 
Kauhajoen kaupunginvaltuustossa 18.5.2009 
Kristiinankaupungin kaupunginvaltuustossa 20.4.2009 
Kurikan kaupunginvaltuustossa 27.4.2009 
Närpiön kaupunginvaltuustossa 15.6.2009 
Teuvan kunnanvaltuustossa 15.4.2009 


