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§ Hämeen liiton perussopimuksen muuttaminen 1.1.2020 alkaen

HL/8/00.00.01.00/2019

M.hall. 14.1.2019 § 7

Hämeen liiton perussopimuksen §:n 2 mukaan kuntayhtymän tehtävänä on ylläpitää 
Hämeen kesäyliopistoa, jonka toiminnassa alueellisena oppilaitoksena painottuvat 
vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaisesti avoin korkeakouluopetus sekä 
alueen muihin osaamis- ja sivistystarpeisiin vastaaminen ottaen huomioon myös 
korkeakoulutetun väestön. Perussopimuksen §:n 12 mom. 4 mukaan valtuuston 
kevätkokouksessa valitaan Hämeen kesäyliopiston johtokunnan jäsenet. Lisäksi 
perussopimuksen §:n 18 mukaan Kuntayhtymällä on asiantuntijaelimenä toimiva 
kesäyliopiston johtokunta.

Maakuntauudistuksessa syntyvien uusien maakuntien tehtäviin ei hallituksen (HE 
15/2017 6 §) esityksen mukaan kuulu opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää 
järjestämislupaa edellyttävän koulutuksen järjestäminen. Tämän vuoksi 
maakuntahallitus käynnisti (8.5.2017 § 69) kesäyliopiston uuden ylläpitäjämallin 
selvitystyön. Lisäksi maakuntahallitus linjasi (5.11.2018 § 167), että 
ylläpitäjävaihdoksen valmistelutyötä jatketaan maakuntauudistuksen etenemisestä 
riippumatta alkuperäisen aikataulun mukaisesti siten, että kesäyliopistotoiminta siirtyy
uudelle ylläpitäjälle 1.1.2020 alkaen.

Koska Hämeen liiton jäsenkunnat ovat perussopimuksella sopineet, että Hämeen 
liitto ylläpitää Hämeen kesäyliopistoa, tulee jäsenkuntien valtuustojen tehdä päätös 
Hämeen maakuntaliiton, kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta 
kesäyliopiston ylläpitämisen osalta ennen kuin kesäyliopistotoimintaa voidaan siirtää 
uudelle ylläpitäjälle 1.1.2020 alkaen. Ohessa olevaa perussopimusta on päivitetty 
siten, että siitä on poistettu yllä kuvatut Hämeen kesäyliopistoa koskevat maininnat. 

Kuntalain §.n 55 mukaan kuntayhtymä perustetaan kuntien välisellä valtuustojen 
hyväksymällä sopimuksella (perussopimuksella). Lisäksi kuntalain §:n 57 mukaan, 
jos perussopimuksessa ei ole toisin sovittu, perussopimusta voidaan muuttaa, jos 
vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnasta sitä kannattaa ja niiden asukasluku on 
vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien asukasluvusta. 

Asian on valmistellut hallintopäällikkö Mirva Kandolin, puh. 0500 483 633.

Esitys: Mkj: Maakuntahallitus päättää lähettää Hämeen maakuntaliiton, kuntayhtymän
ylläkuvatun mukaisesti päivitetyn perussopimuksen jäsenkuntiin ja esittää 
jäsenkunnille, että ne hyväksyisivät päivitetyn perussopimuksen siten, että se astuu 
voimaan 1.1.2020 ja korvaa 1.4.2010 voimaan tulleen perussopimuksen. 

Käsittely: Maakuntahallitus keskusteli kesäyliopistosiirron aikataulusta.

Päätös: Maakuntahallitus päätti, että asia käsitellään seuraavassa 
maakuntahallituksen kokouksessa.
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M.hall. 18.2.2019 § 20

Hämeen liiton perussopimuksen §:n 2 mukaan kuntayhtymän tehtävänä on ylläpitää 
Hämeen kesäyliopistoa, jonka toiminnassa alueellisena oppilaitoksena painottuvat 
vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaisesti avoin korkeakouluopetus sekä 
alueen muihin osaamis- ja sivistystarpeisiin vastaaminen ottaen huomioon myös 
korkeakoulutetun väestön. Perussopimuksen §:n 12 mom. 4 mukaan valtuuston 
kevätkokouksessa valitaan Hämeen kesäyliopiston johtokunnan jäsenet. Lisäksi 
perussopimuksen §:n 18 mukaan Kuntayhtymällä on asiantuntijaelimenä toimiva 
kesäyliopiston johtokunta.

Maakuntauudistuksessa syntyvien uusien maakuntien tehtäviin ei hallituksen (HE 
15/2017 6 §) esityksen mukaan kuulu opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää 
järjestämislupaa edellyttävän koulutuksen järjestäminen. Tämän vuoksi 
maakuntahallitus käynnisti (8.5.2017 § 69) kesäyliopiston uuden ylläpitäjämallin 
selvitystyön. Lisäksi maakuntahallitus linjasi (5.11.2018 § 167), että 
ylläpitäjävaihdoksen valmistelutyötä jatketaan maakuntauudistuksen etenemisestä 
riippumatta alkuperäisen aikataulun mukaisesti siten, että kesäyliopistotoiminta siirtyy
uudelle ylläpitäjälle 1.1.2020 alkaen.

Koska Hämeen liiton jäsenkunnat ovat perussopimuksella sopineet, että Hämeen 
liitto ylläpitää Hämeen kesäyliopistoa, tulee jäsenkuntien valtuustojen tehdä päätös 
Hämeen maakuntaliiton, kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta 
kesäyliopiston ylläpitämisen osalta ennen kuin kesäyliopistotoimintaa voidaan siirtää 
uudelle ylläpitäjälle 1.1.2020 alkaen. Ohessa olevaa perussopimusta on päivitetty 
siten, että siitä on poistettu yllä kuvatut Hämeen kesäyliopistoa koskevat maininnat. 

Kuntalain §.n 55 mukaan kuntayhtymä perustetaan kuntien välisellä valtuustojen 
hyväksymällä sopimuksella (perussopimuksella). Lisäksi kuntalain §:n 57 mukaan, 
jos perussopimuksessa ei ole toisin sovittu, perussopimusta voidaan muuttaa, jos 
vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnasta sitä kannattaa ja niiden asukasluku on 
vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien asukasluvusta. 

Asian on valmistellut hallintopäällikkö Mirva Kandolin, puh. 0500 483 633.

Esitys Mkj: Maakuntahallitus päättää lähettää Hämeen maakuntaliiton, kuntayhtymän 
ylläkuvatun mukaisesti päivitetyn perussopimuksen jäsenkuntiin ja esittää 
jäsenkunnille, että ne hyväksyisivät päivitetyn perussopimuksen siten, että se astuu 
voimaan 1.1.2020 ja korvaa 1.4.2010 voimaan tulleen perussopimuksen.

Päätös Maakuntahallitus päätti esityksen mukaisesti.

Jakelu Jäsenkunnat
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