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Erityisalojen hankintalain mukainen hankintaoikaisuvaatimus Tuusulan seudun
vesilaitos kuntayhtymän päätökseen Yh 61§ Talma-Söderkulla
vesijohtohankkeen putkitoimittajan valinta.
Pipelife Finland Oy (jäljenpänä Pipelife) on saanut tiedon otsikon päätöksestä
20.12.2017 kuultuaan siitä kolmannen osapuolen kautta. Koska Pipelife ei
ole alla ilmenevien syiden takia ollut tarjoajien joukossa, ei päätöksestä ole
tullut tietoa suoraan Pipelifelle. Pipelife on suljettu pois tarjouskilpailusta
perusteilla, joita ei ole noudatettu hankintapäätöksen yhteydessä. Tästä
syystä Pipelife vaatii hankintapäätöksen perumista ja uudelleen kilpailutusta
siten, että kaikille tarjoajille annetaan hankintalain mukaisesti tasapuolinen
mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun.
Perustelut:
Pipelife on jättänyt hankkeen laskenta-aikana alla näkyvän lisäkysymyksen,
johon on annettu alla näkyvä vastaus. Vastauksen mukaan putkien tulee olla
yksiselitteisesti suojakuorellisia, eikä putkia ilman suojakuorta hyväksytä.
Lisäksi putkien on vaadittu olevan raaka-aineeltaan PE100RC. (Alla
lisäkysymys ja hankintaorganisaation antama vastaus)
9.
KYSYMYS
Tarjouspyynnössänne pyydetään hintaa seuraaville
suojakuorellisille putkille:
160
280
355
400

x
x
x
x

9,5 PN 10 PE100 RC SDR 17
16,6 PN 10 PE100 RC SDR 17
21,1 PN 10 PE100 RC SDR 17
23,7 PN 10 PE100 RC SDR 17

Valikoimissamme ei ole suojakuorellista putkea, mutta voimmeko tarjota putkia korotetulla
paineluokalla seuraavasti:
160
280
355
400

x
x
x
x

11,8
20,6
26,1
29,4

PN
PN
PN
PN

12,5
12,5
12,5
12,5

PE100
PE100
PE100
PE100

RC
RC
RC
RC

SDR
SDR
SDR
SDR

13,6
13,6
13,6
13,6

Paineluokan PN 12,5 putkien paksumpi seinämä antaa suuremman suojan kuin suhteellisen
ohut suojakuori.
Seinämäsarja on siis sama kuin aikaisemmin käytetyissä PE80 PN 10 -putkissa.
VASTAUS: Putkien tulee olla suojakuorellisia PN 10 PE100 RC SDR 17 tyypin putkia.
Korotetun suojaluokan putkia ilman suojakuorta ei hyväksytä.
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Saatuun vastaukseen perustuen Pipelife on jättänyt tarjoamatta putkia ko.
hankkeeseen.
Nyt kuitenkin hankkeen hankintapäätöksen mukaan tuota
suojakuorivaatimusta ei ole noudatettu. Valituksi tuotteeksi kolmeen eri
dimensioon on tullut tuote, joka on tyypiltään ja hyväksynnältään COEXputki. Putki on siis kaksikerrosputki, jossa putken paksuus koostuu kahdesta
eri raaka-aineesta. Mitään suojakuorta putkissa ei ole. Lisäksi valitut putket
ovat vain osittain vaadittua PE100RC raaka-ainetta.
Koska hankintayksikkö ei päätöksessään ole noudattanut aiemmin
ilmoittamiaan tuotteille asetettuja kriteereitä Pipelife vaatii päätöksen
perumista, jotta sillä on mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun
tasapuolisista lähtökohdista.

Markku Kytäjä
Myyntipäällikkö
p. 040 5783 556
markku.kytaja@pipelife.com

Pipelife Finland Oy
Terästie 5, 04220 Kerava
p. 030 600 2200 (vaihde)
www.pipelife.fi
www.puhdastulevaisuus.fi
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TEHTÄVÄNKUVAUSLOMAKE
Tekninen henkilöstö
Tehtävänimike

Vesilaitoksen hoitaja

Tehtävää tällä hetkellä hoitavan henkilön nimi
Lähimmän esimiehen nimi ja tehtävänimike

Ossi Laaksonen, käyttömestari

1. Tehtävän tarkoitus ja sisältö
1.1 Tehtävän tarkoitus ja tavoitteet
Tehtävän tarkoituksena on työskennellä molemmissa kuntayhtymissä toteuttamassa turvallista ja
laadukasta vedenhankintapalvelua, viemärilaitostoimintaa sekä vesien suojelua koko toimintaalueenasukkaille ja yrityksille. Tehtävän tavoitteena on toimia työyhteisön jäsenenä yhteistyössä muun
henkilökunnan kanssa käytännön huoltoon ja toimintavarmuuteen liittyvissä asioissa.
1.2 Tehtävän keskeiset osa-alueet ja tehtäväkokonaisuudet
Vesilaitoksen hoitajan perustehtävä on veden tuotantolaitosten ja johtoverkon käyttö- ja
kunnossapitotehtävät, joihin kuuluu mm. laitosten rutiinitarkistukset sekä niihin liittyvät huolto- ja
käyttötoimenpiteet, äkillisten vaurioiden ja vikojen korjaus, rakennus- ja saneerauskohteiden
asennustyöt, vesinäytteiden otto sekä pohjavesipintojen havainnointi.
Tehtävään kuuluu vastaavasti Kuvesin toimialueella viemärilaitoksen pumppaamoiden, lokaautoaseman, mittauspisteiden sekä vesien suojeluun liittyvät käyttö- ja ylläpitotehtävät.
Vesilaitoksen hoitajan tehtäviin kuuluu normaalityöajan ulkopuolinen varallaolo, millä varmistetaan
vedentoimituksen sekä viemärilaitoksen ympärivuorokautinen toimivuus. Tässä tehtävässä
vesilaitoksen hoitaja ottaa vastaan laitokselle tulevat yleisöpuhelut sekä automaatiojärjestelmästä
tulevat hälytykset. Tällöin häiriötilanteissa varallaolija toimii itsenäisesti annettujen ohjeiden mukaisesti
ja tarvittaessa välittää tilanteen hallinnan käyttömestarille, käyttöpäällikölle, toimitusjohtajalle tai ao.
kunnan päivystäjälle.
2. Tehtävässä tarvittava osaaminen
Tehtävään sopiva koulutus on esimerkiksi kone-, metalli- tai rakennusalan perustutkinto tai vastaava
ammattitutkinto tai muu tehtävään soveltuva teknisen alan koulutus. Erityistä tutkintovaatimusta
tehtävään suorittamiseen ei ole.
Tehtävä edellyttää vähintään voimassa olevia B-ajokorttia, vesityökorttia, tieturvakorttia, tulityökorttia
ja työturvallisuuskorttia.
3. Tehtävälle luonteenomaiset ratkaisutilanteet ja niiden vaikutukset
Varalla ollessaan vesilaitoksen hoitaja joutuu tekemään ratkaisut itsenäisesti oman tilannearvionsa
mukaan. Päivittäisessä rutiinityössä ratkaisuja tulee tehtäväksi työmenetelmien sekä käyttö- ja
kunnossapitotehtävien valinnoissa. Ongelmatilanteissa apua voi pyytää käyttömestarilta,
käyttöpäälliköltä tai käyttöinsinööriltä.
Erityisesti varalla olossa tehtävät ratkaisut voivat vaikuttaa suuren kuluttajajoukon talousveden
saatavuuteen tai laatuun sekä viemärilaitoksen toimintaan.
4. Tehtävän ohjaus ja tehtävään liittyvä harkinta
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Tehtävän ohjaus tapahtuu ennalta laadittujen vuorolistojen ja käyttömestarin päivittäisen ohjeistuksen
perusteella. Rutiiniluonteisissa tehtävissä vesilaitoksen hoitajat käyttävät pääosin omaa harkintaa,
erityistilanteissa esimiehet ohjeistavat enemmän.
Käytännön työtä tehdään usein työpareissa, jolloin ratkaisuista voidaan keskustella kollegan kanssa.
Tehtävät ovat vaihtelevia ja ratkaisut liittyvät myös olosuhteiden tuntemiseen.
5. Tehtävään liittyvä vastuu
Tehtävässä on vastuuta oman toiminnan tuloksista, mutta viime kädessä vastuu ulkopuolisille tahoille
on ylemmillä tasoilla.
6. Tehtävään liittyvä vuorovaikutus
Tehtävä edellyttää ajoittain aloitteellisuutta vaativaa vuorovaikutusta, kuten pyydettäessä tiedon
jakamista, opastamista, neuvomista sekä kykyä tiimityöskentelyyn. Tiimityöskentelyn vaatimus
korostuu ongelmatilanteissa, joissa työryhmän yhteistyökyky parantaa tilanteen hallintaa.
Varallaolotilanteissa tehtävään liittyy myös ristiriitojen sovittelemista.
7. Työolosuhteet
Tehtävään liittyy ajoittain erityisen vaativia työolosuhteita esim. kosteissa laitostiloissa,
jätevedenpumppaamoilla ja putkikaivannoissa. Tällaiset tilanteet saattavat tulla vastaan
yllätyksellisesti ja niihin pitää reagoida välittömästi silloin, kun on kysymys vedenjakelun tai
viemärilaitoksen toimivuudesta.
Työskentelyyn kaivannoissa liittyy myös kyky arvioida riskejä kyseisessä tilanteessa. Tehtävään voi
liittyä myös työskentelyä suurissa lämpötilaeroissa sekä talvella kylmissä olosuhteissa.
Varallaolotilanteissa joutuu joskus työskentelemään yksin myös yöaikaan.
8. Muuta huomioitavaa
Päivämäärä

Toimihenkilön allekirjoitus

Esimiehen allekirjoitus

Visa Veijanen

Ossi Laaksonen

2.1.2018
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TEHTÄVÄNKUVAUSLOMAKE
Tekninen henkilöstö
Tehtävänimike

Vesilaitoksen hoitaja, sähkövastaava

Tehtävää tällä hetkellä hoitavan henkilön nimi

Eero Kittelä

Lähimmän esimiehen nimi ja tehtävänimike

Ossi Laaksonen, käyttömestari

1. Tehtävän tarkoitus ja sisältö
1.1 Tehtävän tarkoitus ja tavoitteet
Tehtävän tarkoituksena on työskennellä molemmissa kuntayhtymissä toteuttamassa turvallista ja
laadukasta vedenhankintapalvelua, viemärilaitostoimintaa sekä vesien suojelua koko toiminta-alueen
asukkaille ja yrityksille. Tehtävän tavoitteena on toimia työyhteisön jäsenenä yhteistyössä muun
henkilökunnan kanssa käytännön huoltoon ja toimintavarmuuteen liittyvissä asioissa sekä vastata
laitoksen sähkötekniikan toimivuudesta ja käyttöturvallisuudesta.
1.2 Tehtävän keskeiset osa-alueet ja tehtäväkokonaisuudet
Vesilaitoksen sähkövastaavan tehtävänä on laitoksen sähköteknisten laitteiden yleisvastuu kulloinkin
voimassaolevien sähköalan viranomaismääräysten mukaisesti. Tähän vastuualueeseen kuuluu myös
vastata sähkötekniikan turvallisuusasioista sekä pitää ajan tasalla sähköalan viranomaistiedotteita.
Vesilaitoksen omissa sähköasennustöissä sähkövastaava toimii asennustöiden vastaavana.
Tehtävään kuuluu myös osallistuminen vesilaitosten ja johtoverkon päivittäisiin käyttö- ja
kunnossapitotehtäviin sen mukaan, kuin sähkötyöt ajallisesti sen sallivat. Tällöin tehtäviin kuuluu
veden tuotantolaitosten ja johtoverkon käyttö- ja kunnossapitotehtävät, mm. laitosten rutiinitarkistukset
sekä niihin liittyvät huolto- ja käyttötoimenpiteet, äkillisten vaurioiden ja vikojen korjaus, rakennus- ja
saneerauskohteiden asennustyöt, vesinäytteiden otto sekä pohjavesipintojen havainnointi.
Tehtävään kuuluu vastaavasti Kuvesin toimialueella viemärilaitoksen pumppaamoiden, lokaautoaseman, mittauspisteiden sekä vesien suojeluun liittyvät käyttö- ja ylläpitotehtävät.
Sähkövastaava osallistuu myös varallaoloon vesilaitoshoitajien tapaan. Tähän kuuluu normaalityöajan
ulkopuolinen varallaolo, millä varmistetaan vedentoimituksen sekä viemärilaitoksen
ympärivuorokautinen toimivuus. Tässä tehtävässä sähkövastaava ottaa vastaan laitokselle tulevat
yleisöpuhelut sekä automaatiojärjestelmästä tulevat hälytykset. Tällöin häiriötilanteissa varallaolija
toimii itsenäisesti annettujen ohjeiden mukaisesti ja tarvittaessa välittää tilanteen hallinnan
käyttömestarille, käyttöpäällikölle tai toimitusjohtajalle.
2. Tehtävässä tarvittava osaaminen
Tehtävään sopiva koulutus on esimerkiksi sähköalan sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto.
Pätevyysvaatimuksena on sähköalan S3 luokan pätevyystodistus, johon pätevyyteen vaaditaan
itsenäiseen sähkötyöhön edellytettävä sähköalan koulutus, ja yksi vuosi vastaavaa työkokemusta.
Tehtävä edellyttää vähintään voimassa olevia B-ajokorttia, vesityökorttia, tieturvakorttia ja
työturvallisuuskorttia.
3. Tehtävälle luonteenomaiset ratkaisutilanteet ja niiden vaikutukset
Sähköteknisissä asioissa sähkövastaava toimii täysin itsenäisesti oman tilannearvionsa mukaan.
Varalla ollessaan ja muussa vesilaitostyöskentelyssä sähkövastaava joutuu tekemään ratkaisut
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samalla tavoin itsenäisesti vesilaitoshoitajien tapaan. Tällöin ongelmatilanteissa apua voi pyytää
käyttömestarilta, käyttöpäälliköltä tai käyttöinsinööriltä.
Sähkötekniikan toimivuus ja laitteiston kunnon ylläpitäminen ovat ratkaisevia asioita koko
vedentuotannon ketjussa. Tässä ja myös varallaolossa tehtävät ratkaisut voivat vaikuttaa suuren
kuluttajajoukon talousveden saatavuuteen tai laatuun sekä viemärilaitoksen toimintaan.
4. Tehtävän ohjaus ja tehtävään liittyvä harkinta
Tehtävän ohjauksessa sähkötekniikan osalta ratkaiseva tekijä on sähkötekniikan
viranomaismääräykset, joiden perusteella toiminta tapahtuu. Muussa vesilaitostyöskentelyssä toiminta
tapahtuu ennalta laadittujen vuorolistojen ja käyttömestarin päivittäisen ohjeistuksen perusteella.
Erityistilanteissa sähkövastaavan oma harkinta korostuu.
Sähköturvallisuusasioissa sähkövastaava toimii yhdyshenkilönä Turvatekniikan keskuksen suuntaan
ja saa ohjausta myös tältä taholta.
5. Tehtävään liittyvä vastuu
Tehtävässä on vastuuta koko vesilaitoksen sekä viemärilaitoksen sähköjärjestelmän toimivuudesta
sähkötekniikkaan kuuluvissa asioissa sekä turvallisuusvastuuta työympäristön ja henkilökunnan
osalta.
Muussa toiminnassa vastuu on saman tasoinen vesilaitoksen hoitajien kanssa, jolloin viime kädessä
vastuu ulkopuolisille tahoille on ylemmillä tasoilla.
6. Tehtävään liittyvä vuorovaikutus
Tehtävä edellyttää ajoittain aloitteellisuutta vaativaa vuorovaikutusta, kuten pyydettäessä tiedon
jakamista, opastamista, neuvomista sekä kykyä tiimityöskentelyyn. Tiimityöskentelyn vaatimus
korostuu ongelmatilanteissa, joissa työryhmän yhteistyökyky parantaa tilanteen hallintaa.
Varallaolotilanteissa tehtävään liittyy myös ristiriitojen sovittelemista.
7. Työolosuhteet
Tehtävään liittyy ajoittain erityisen vaativia työolosuhteita esim. kosteissa laitostiloissa,
jätevedenpumppaamoilla ja putkikaivannoissa. Tällaiset tilanteet saattavat tulla vastaan
yllätyksellisesti ja niihin pitää reagoida välittömästi silloin, kun on kysymys vedenjakelun tai
viemärilaitoksen toimivuudesta.
Sähkötekniikan parissa työskenneltäessä on olemassa aina vaara inhimillisen erehdyksen kautta
joutua onnettomuuden uhriksi, mikä lisää työn henkistä rasittavuutta.
Tehtävään voi liittyä myös työskentelyä suurissa lämpötilaeroissa sekä talvella kylmissä olosuhteissa.
Varallaolotilanteissa joutuu joskus työskentelemään yksin myös yöaikaan.
8. Muuta huomioitavaa
Päivämäärä

Toimihenkilön allekirjoitus

Esimiehen allekirjoitus

Eero Kittelä

Ossi Laaksonen

2.1.2018
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TEHTÄVÄNKUVAUSLOMAKE
Tekninen henkilöstö
Tehtävänimike

Käyttömestari

Tehtävää tällä hetkellä hoitavan henkilön nimi

Ossi Laaksonen

Lähimmän esimiehen nimi ja tehtävänimike

Tuomas Turunen, käyttöpäällikkö

1. Tehtävän tarkoitus ja sisältö
1.1 Tehtävän tarkoitus ja tavoitteet
Tehtävän tarkoituksena on toimia molempien kuntayhtymien osavastuuhenkilönä toteuttamassa
turvallista ja laadukasta vedenhankintapalvelua, viemärilaitostoimintaa sekä vesien suojelua koko
toiminta-alueen asukkaille ja yrityksille. Tehtävän tavoitteena on saada kuntayhtymien käytännön
työtehtävät toteutetuiksi tehokkaasti ja laadukkaasti sekä osallistua korjaus- ja rakennushankkeiden
suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä muun henkilökunnan kanssa.
1.2 Tehtävän keskeiset osa-alueet ja tehtäväkokonaisuudet
Käyttömestari toimii kuntayhtymien verkoston, tuotantolaitosten ja -alueiden sekä muiden kohteiden
käytön ja kunnossapidon vastuuhenkilönä.
Tässä tehtävässä hän organisoi ja toimii vesilaitoksen hoitajien työnjohtajana sekä lähiesimiehenä.
Rutiiniluontoisten töiden vaatimat hankinnat kuuluvat käyttömestarin työnkuvaa. Käyttömestari vastaa
samalla työtehtävien tietojen päivittämisestä vesilaitoksen tiedonhallintajärjestelmiin käyttöpäällikön
ohjeistamana.
Vastuualue ulottuu oman työyksikön lisäksi myös itsenäiseen ulkopuolisten toimijoiden käyttöön,
valvomiseen ja ohjaukseen.
Tehtäviin kuuluu myös korjaus- ja uusrakennushankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen
osallistuminen. Työmaiden paikallisvalvonnan tehtävät erikseen sovittaen, verkoston johtonäytöt ja
työturvallisuusvastuu kuuluvat erityisesti tehtävänkuvaan.
Käyttömestari osallistuu varallaoloon normaalityöajan ulkopuolella saman sisältöisenä muun
henkilökunnan kanssa ja hoitaa ostolaskujen asiatarkastuksesta erikseen sovittavien laskujen osalta.
2. Tehtävässä tarvittava osaaminen
Tehtävä vaatii soveltuvaa teknisen alan koulutusta, kuten teknikon tai mestarin tutkinnon.
Tehtävä edellyttää vähintään voimassa olevia B-ajokorttia, vesityökorttia, tieturvakorttia ja
työturvallisuuskorttia.
3. Tehtävälle luonteenomaiset ratkaisutilanteet ja niiden vaikutukset
Käyttömestari toimii vesilaitoshoitajien työnjohtajana ja lähiesimiehenä missä ominaisuudessa
ratkaisee itsenäisesti paikan päällä työskentelyyn ja henkilöihin liittyviä asioita ja ongelmatilanteita.
Korjaus- ja rakennustöiden paikallisvalvojana tehtävään kuuluu nopea reagointi silloin, kun on
todettavissa poikkeamatilanne esim. työn laadun suhteen. Tämä erityisesti silloin, kun työ teetetään
ulkopuolisella urakoitsijalla. Laiminlyönti tai huolimattomuus tässä kohden voi aiheuttaa taloudellisia
vahinkoja tai veden toimitushäiriöitä jälkikäteen virheellisen työsuorituksen johdosta.
Töiden suoritukseen kentällä kuuluu usein myös suunnittelua, jonka käyttömestari ratkaisee paikan
päällä tarvittaessa itsenäisesti ja tilanteeseen sopivalla tavalla.
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4. Tehtävän ohjaus ja tehtävään liittyvä harkinta
Tehtävän ohjaus henkilötasolla tulee käyttöpäälliköltä ja käyttöinsinööriltä.
Tehtävään kuuluu tehdä ratkaisuja muuttuvissa tilanteissa (tilanteet ja työn kohde vaihtelevat, mutta
erilaisten tilanteiden luonne on ennakoitavissa). Ratkaisuvaihtoehtoja on useita. Ongelmien ratkaisu
edellyttää ohjeiden soveltamista käytäntöön.
5. Tehtävään liittyvä vastuu
Tehtävään kuuluu johtamis- ja esimiesvastuuta. Osittain vastuu suuntautuu myös koko toimintaalueen veden käyttäjiin sekä kuntayhtymien asiakkaisiin (jäsenkunnat, muut).
6. Tehtävään liittyvä vuorovaikutus
Tehtävä edellyttää jatkuvasti toisen ihmisen aseman tai tilanteen ymmärtämistä tai siihen sisältyy
säännöllisesti ongelmien tai tilanteiden käsittelyä ja niiden ratkaisemiseen osallistumista.
7. Työolosuhteet
Tehtävä on osittain sisätiloissa tapahtuvaa toimistotyötä ja osittain ulkotyötä työmaaolosuhteissa.
Ajoittain saattaa esiintyä tarve esim. häiriötilanteissa vaativiinkin työskentelyolosuhteisiin esim.
vesitorneissa ja jäteveden pumppaamoilla. Varallaolotilanteissa on tarve joutua työskentelemään
yksin öiseen aikaan.
8. Muuta huomioitavaa
Päivämäärä

Toimihenkilön allekirjoitus

Esimiehen allekirjoitus

Ossi Laaksonen

Tuomas Turunen

9.1.2018
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TEHTÄVÄNKUVAUSLOMAKE
Tekninen henkilöstö
Tehtävänimike (virka, määräaikainen viransijaisuus)

Käyttöpäällikkö

Tehtävää tällä hetkellä hoitavan henkilön nimi

Tuomas Turunen

Lähimmän esimiehen nimi ja tehtävänimike

Kari Korhonen, toimitusjohtaja

1. Tehtävän tarkoitus ja sisältö
1.1 Tehtävän tarkoitus ja tavoitteet
Tehtävän tarkoituksena on suunnitella, toteuttaa ja ottaa vastuuta neljän kunnan alueellisena
tukkuvesilaitoksena toimivan kuntayhtymän teknisestä toimivuudesta niin, että turvallinen ja laadukas
veden toimitus asiakkaille toteutuu.
1.2 Tehtävän keskeiset osa-alueet ja tehtäväkokonaisuudet
Käyttöpäällikkö on kuntayhtymän pääkäyttäjä ja yhteyshenkilö ulkopuolisille palveluntarjoajille
toimistoympäristön IT-asioissa, tiedonhallinta- sekä kaukovalvontajärjestelmissä.
Tehtävään kuuluu vesilaitosprosessien valvonta ja kehittäminen sekä veden laadunvalvonnan
koordinointi vuosittaisen näytteenottosuunnitelman mukaisesti, johon kuluu myös mahdollisten
asiakasreklamaatioiden vaatimat toimenpiteet. Tehtävä edellyttää vuorovaikutteista yhteistyötä
jäsenkuntien vesihuoltolaitoksien kanssa.
Vastuualueeseen kuuluu kaukovalvontajärjestelmän laskutustietojen tarkastaminen ja tietojen
oikeellisuuden varmistaminen.
Pohjavesien pinnan ja laadun valvonta sekä viranomaisraportointi ovat käyttöpäällikön vastuualuetta,
jossa roolissa käyttöpäällikkö omalta osaltaan vastaa vesilaitoksen maa- ja metsäalueiden hoidosta.
Käyttöpäällikkö osallistuu rakennus- ja saneeraushankkeiden suunnitteluun sekä toteutukseen ja
huolehtii osaltaan laitosalueiden ja tuotantotilojen kunnossapidosta.
Tehtäviin kuuluvat myös esimiestehtävät ja ostolaskujen asiatarkastus erikseen sovittavista laskuista.
Käyttöpäällikkö osallistuu varallaoloon normaalityöajan ulkopuolella saman sisältöisenä muun
henkilökunnan kanssa ja toimii toimitusjohtajan sekä käyttöinsinöörin varahenkilönä näiden ollessa
lomalla tai muutoin estyneenä.
2. Tehtävässä tarvittava osaaminen
Tehtävään vaaditaan soveltuva opistotasoinen ammattitutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto.
Tehtävä edellyttää vähintään voimassa olevia B-ajokorttia, vesityökorttia, tieturvakorttia ja
työturvallisuuskorttia.
Tehtävä edellyttää vähintään viiden vuoden työkokemusta vesihuollon teknisellä ammattialalla.
3. Tehtävän ohjaus ja tehtävään liittyvä harkinta
Tehtävän ohjaus henkilötasolla tulee toimitusjohtajalta. Toimitusjohtajan varahenkilön ominaisuudessa
ja muutoinkin asian laadun niin vaatiessa käyttöpäällikkö osallistuu myös toimitusjohtajan pyynnöstä
yhtymähallituksen kokouksiin.
Ratkaisujen teossa tehtävä edellyttää useista eri lähteistä saatavan tiedon seurantaa, käytettävyyden
arviointia ja yhteensovittamista. Aikaisempia ratkaisuja voidaan jossain määrin käyttää apuna.
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4. Tehtävään liittyvä vastuu
Käyttöpäällikkö vastaa tehtävässään itsenäisesti suuresta ja näkyvästä osasta kuntayhtymän
toimintaa. Vastuun merkittävyyttä korostaa tietotekniikka-alan jatkuva ja nopea muutosvauhti. Suuri
osa siihen liittyvästä vastuusta suuntautuu välillisesti sekä kuntayhtymän omaan toimintaan että
ulkopuolisille tahoille. Omaan toimintaan kohdistuva vastuu näkyy korostetusti tieto- ja
viestintäteknologian osa-alueella, mm. tietoturvan osa-alueella. Veden laatu- ja käyttövarmuusasioissa
vastuun voi katsoa ulottuvan aina koko toiminta-alueen veden käyttäjiin. Myös vastuu kuntayhtymän
asiakkaisiin (jäsenkunnat, muut) päin on merkittävä.
5. Tehtävään liittyvä vuorovaikutus
Vuorovaikutussuunnat ja niiden merkittävyys ovat samat kuin toimitusjohtajan virassa. Käyttöpäällikkö
työskentelee jatkuvasti henkilöstön jokaisen tason kanssa ja hoitaa itsenäisesti lukuisia ulkopuolisia
asiakassuhteita, mikä edellyttää joustavuutta, kohteliaisuutta ja täsmällisyyttä asioiden sujumiseksi
laadukkaalla tavalla.
Tehtävä edellyttää jatkuvasti toisen ihmisen aseman tai tilanteen ymmärtämistä tai työhön sisältyy
säännöllisesti ongelmien tai tilanteiden käsittelyä ja niiden ratkaisemiseen osallistumista.
6. Työolosuhteet
Tehtävä on pääasiassa sisätiloissa tapahtuvaa toimistotyötä. Ajoittain saattaa esiintyä tarve
maastossa tapahtuvaan työskentelyyn tai häiriötilanteissa vaativiinkin työskentelyolosuhteisiin esim.
vesitorneissa. Varallaolotilanteissa voi joutua työskentelemään yksin öiseen aikaan.
7. Muuta huomioitavaa
Päivämäärä

Toimihenkilön allekirjoitus

Esimiehen allekirjoitus

Tuomas Turunen

Kari Korhonen

17.1.2018
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TEHTÄVÄNKUVAUSLOMAKE
Tekninen henkilöstö
Tehtävänimike

Käyttöinsinööri

Tehtävää tällä hetkellä hoitavan henkilön nimi

Teemu Järvinen

Lähimmän esimiehen nimi ja tehtävänimike

Kari Korhonen, toimitusjohtaja

1. Tehtävän tarkoitus ja sisältö
1.1 Tehtävän tarkoitus ja tavoitteet
Viemärilaitoksen käyttö- ja ylläpitotehtävät, niiden järjestäminen sekä toiminnan kehittäminen.
Saneeraushankkeiden vetovastuu.
Viemärilaitoksen ja vesistöjen suojeluun liittyviin tehtäviin kuuluvien töiden työturvallisuudesta
vastaaminen.
Viemärilaitoksen hankintojen tekeminen sekä kilpailuttaminen.
Kuntakohtaisten jätevesimäärien oikeellisuuden varmistaminen laskutusta varten.
Osallistuminen teollisuusjätevesisopimuslaitosten jäteveden laadun tarkkailuun.
Lausuntojen valmistelu viemärilaitosta koskevissa hankkeissa.
Toimitusjohtajan ja käyttöpäällikön sijaisena toimiminen.
Vesistöjen suojeluun liittyvän tekniikan ylläpito.
Meriviemäritunnelin tarkastusten järjestäminen ja osallistuminen.
Esimiestehtävät.
2. Tehtävässä tarvittava osaaminen
Soveltuva opistotasoinen ammattitutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto.
Työssä tarvitaan teknistä insinööriosaamista, työkokemusta yli 5 vuotta. Kohtuullista
monialaosaamista, yhteistyö- ja organisointikykyä, taitoa kirjalliseen ilmaisuun. sekä valmiutta
nopeaan ongelman ratkaisuun.
3. Tehtävälle luonteenomaiset ratkaisutilanteet ja niiden vaikutukset
Työ vaatii jatkuvasti itsenäistä harkintaa ja päivittäisiä ratkaisuja. Tehtävässä joudutaan
käyttämään ongelman ratkaisukykyä normaaleissa käyttötilanteissa ajoittain. Ratkaisut vaativat
kokemusta sekä uuden tiedon hakua, analysointia, selvitystyötä ja tiedon soveltamista uusiin
tilanteisiin. Laajempaa kokonaisuutta koskevat ratkaisut tehdään yhteistyössä esimiehen ja
muiden toimijoiden kanssa.
Häiriöiden vaikutukset näkyvät vesistöjen pilaantumisena sekä viemärien tulvimisena
jäsenkunnissa koskettaen jäsenkuntien asukkaita ja yrityksiä. Meriviemärin toimintahäiriöt
vaikuttavat haitallisesti myös HSY-veden toimintaan
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4. Tehtävän ohjaus ja tehtävään liittyvä harkinta
Työtehtävistä on vähän kirjallisia ohjeita, mutta työtilanteet toistuvat toisinaan melko
samankaltaisina. Jonkin verran esiintyy ongelmatilanteita, joissa ratkaisu täytyy hakea itsenäisesti,
jolloin pitkä työkokemus on välttämätön. Toisinaan ongelman ratkaisemiseksi täytyy analysoida
erialisten järjestelmien keräämää tietoa.
5. Tehtävään liittyvä vastuu
Työssä on esimiesvastuu.
Vastuu kulminoituu viemärilaitostoiminnan mukaan. Häiriöt viemäriveden johtamisessa vaikuttavat
suoraan jäsenkuntien viemärilaitostoimintaan ja sitä kautta laajasti jäsenkuntien asukkaisiin ja
yrityksiin.
Työllä on vaikutusta KUVESin koko toimintaedellytyksiin.
6. Tehtävään liittyvä vuorovaikutus
Tiivistä yhteistyötä oman talon väen kanssa päivittäin.
Vuorovaikutus koskee myös suunnittelutoimistoja, urakoitsijoita, muita hankintoihin liittyviä
yrityksiä, jäsenkuntien vesilaitoksia ja rakennuttamisorganisaatioita sekä ympäristöviranomaisia.
Työhön sisältyy tilanteita, joissa joutuu asettumaan toisen ihmisen tilanteeseen, sekä
ongelmatilanteiden ratkaisemiseen osallistumista.
7. Työolosuhteet
Työ on sitovaa, mutta vastapainona on työskentelyn itsenäisyys. Tulva-aikana saattaa psyykkinen
kuormitus kasvaa ajoittain.
Työolosuhteet viemärilaitoksella ovat haastavat ja meriviemärissä jopa korkean riskin kohteita.
Työturvallisuusvaatimukset ovat korkeat sekä omasta että muiden turvallisuudesta.
8. Muuta huomioitavaa
Päivämäärä

Toimihenkilön allekirjoitus

Esimiehen allekirjoitus

Teemu Järvinen

Kari Korhonen

2.1.2018
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TEHTÄVÄNKUVAUSLOMAKE
Tekninen henkilöstö
Tehtävänimike

Vesistötutkija

Tehtävää tällä hetkellä hoitavan henkilön nimi

Jaana Hietala

Lähimmän esimiehen nimi ja tehtävänimike

Kari Korhonen, toimitusjohtaja

1. Tehtävän tarkoitus ja sisältö
1.1 Tehtävän tarkoitus ja tavoitteet
Kuntayhtymän vesienhoitoon, vesistövalvontaan sekä velvoitetarkkailuun liittyvät tehtävät
Työn tavoitteena on parantaa vesistöjen tilaa (veden laatu ja ekologinen tila) ja virkistyskäyttöedellytyksiä.
Asiakkaina ovat kuntayhtymän jäsenkunnat ja muut sidosryhmät .
1.2 Tehtävän keskeiset osa-alueet ja tehtäväkokonaisuudet
1. Tuusulanjärven kunnostus
Hoito- ja kunnostustoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus
Järven seurantatutkimusten suunnittelu ja raportointi
Hankeen talouden seuranta
Kunnostustyöryhmän ja ohjausryhmän kokousten valmistelu ja sihteerinä toimiminen
Tuusulanjärven vesiensuojeluyhdistyksen sihteerinä toimiminen
2. Muut vesienhoitokohteet
Rusutjärven ja Keravanjoen lisäveden johtamiseen liittyvät tehtävät
vedenkorkeuksien seuranta ja johdettavan vesimäärän säätely lupamääräysten mukaisesti.
Vesistövaikutusten velvoitetarkkailut ja niiden suunnittelu (Rusutjärvi, Keravanjoki)
Muiden kohteiden kunnostus ja seuranta (mm. Vantaanjoen vesistöalue, Tuusulanjoki,
Lammaslampi)
3. Vesienhoitoon liittyvä tiedotus
Tiedotteet, esitteet, www-sivujen päivitys, vierailijaryhmien opastaminen, luennot, seminaarit ym.
4. Vesienhoitoon liittyvä yhteydenpito
Ympäristöviranomaiset
Tutkimuslaitokset
Muut hankkeet
VHVSY, yleissuunnitelujaosto
5. Vesistörakenteiden käyttö
Lisävesipumppaamot
Säännöstelypato, vedenkorkeuden säätäminen
Talman tulvapato, toiminnan seuranta
Vesistöjen kaukovalvonta (limnigrafiasemien toiminnan varmistus)
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2. Tehtävässä tarvittava osaaminen
Soveltuva korkeakoulututkinto.
Työssä tarvitaan perustietoa vesibiologiasta, vesiekosysteemin toiminnasta sekä siihen
vaikuttavista tekijöistä ja vesistöjen kuormituksesta .
Lisäksi tarvitaan käytännön kokemusta vesien hoidon suunnittelusta ja toteutuksesta sekä töiden
valvonnasta ja kokemusta hankkeiden hallinnoinnista.
Seuranta-aineistojen käsittelyssä ja raportoinnissa tilastotieteen osaaminen on tarpeen.
Työssä tarvitaan tavanomaisia ATK-ohjelmia (Office
3. Tehtävälle luonteenomaiset ratkaisutilanteet ja niiden vaikutukset
Työ vaatii jatkuvasti itsenäistä harkintaa ja päivittäisiä ratkaisuja. Ratkaisut vaativat uuden tiedon
hakua, analysointia, selvitystyötä ja tiedon soveltamista uusiin tilanteisiin. Ratkaisut tehdään
yhteistyössä esimiehen ja muiden toimijoiden kanssa. Tuusulanjärven hoitotoimet toteutetaan
asiantuntijoista koostuvan kunnostustyöryhmän linjausten mukaan. Hankeen ohjausryhmä seuraa
toimien toteutusta
4. Tehtävän ohjaus ja tehtävään liittyvä harkinta
Näytteenotto on ohjeistettu ja vaatii ohjeistuksen hallintaa (esim. sertifiointi).
Työ vaatii jatkuvasti itsenäistä harkintaa ja päivittäisiä ratkaisuja .
5. Tehtävään liittyvä vastuu
Työn organisointi, kuten ohjeistus ja aikataulutus vaikuttavat muiden työntekijöiden tehtäviin
(asiakirjahallinta, laskutus, kirjanpito).
Toiminnan suunnittelu ja tiedon välittäminen on tärkeää vesistöjen kunnostuksen jatkorahoituksen
varmistamiseksi.
6. Tehtävään liittyvä vuorovaikutus
Omassa yhteisössä tiivistä yhteistyötä päivittäin esimiehen, toimistohenkilöstön kanssa (mm.
kirjanpito ja asiakirjojen käsittely) ja harvemmin muissa tehtävissä.
Sidosryhmien kanssa tarvitaan tiivistä yhteistyötä hoitotoimien suunnittelussa ja toteutuksessa.
Työhön kuuluu yhteistyökokouksia, neuvontaa, tiedottamista sekä toiminnan ja tulosten esittelyä,
kuten luentoja ja seminaareja. Toimintaa esitellään myös englanniksi
Työ ei vaadi syvällistä paneutumista toisten elämänolosuhteisiin, mutta neuvotteluissa ja
keskusteluissa on ymmärrettävä ja huomioitava ihmisten erilaisia näkemyksiä
7. Työolosuhteet
Ei erityistä psyykkistä kuormitusta. Yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa voi liittyä ristiriitatilanteita .
Vaihtelevat säät maastotöissä (näytteenotot, säätelypadon hoito). Huonojen kelien aiheuttamaa
riskiä esim. järvinäytteenotossa voi vähentää töiden ajoituksella .
8. Muuta huomioitavaa
Päivämäärä
2.1.2018

Toimihenkilön allekirjoitus

Esimiehen allekirjoitus

Jaana Hietala

Kari Korhonen
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TEHTÄVÄKUVAUS

TEHTÄVÄNKUVAUSLOMAKE
KVTES
Tehtävänimike

Toimistosihteeri

Tehtävää tällä hetkellä hoitavan henkilön nimi

Leni Lappalainen

Lähimmän esimiehen nimi ja tehtävänimike

Kari Korhonen, toimitusjohtaja

1. Tehtävän tarkoitus ja sisältö
1.1 Tehtävän tarkoitus ja tavoitteet
Tehtävän tavoitteena on huolehtia TSV:n sekä KUVESin kuntayhtymien toimistorutiineista itsenäisesti
niin, että hallintoasioilla on edellytykset toimia häiriöttömästi.
1.2 Tehtävän keskeiset osa-alueet ja tehtäväkokonaisuudet
Toimistosihteeri vastaa kuntayhtymien toimistotehtävistä kokonaisuudessaan. Näihin kuuluvat mm.
myyntilaskutuksen, ostoreskontran, maksueräajon, palkkahallinnon sekä muiden henkilöstöasioiden
kuten työterveyshuoltoon liittyvien asioiden itsenäinen hoitaminen.
Toimistosihteeri toimii yhtymähallituksen sekä johtokunnan kokousten käytännön järjestäjänä (tilat,
tarjoilut, postitukset yms. ).
Tehtävään kuuluu lisäksi kuntayhtymien puhelinvaihteisiin vastaaminen.

2. Tehtävässä tarvittava osaaminen
Tehtävään vaaditaan opistotasoinen tai ammattikorkeakoulututkinto. Vastaavaa työkokemusta
edellytetään vähintään kaksi vuotta.
Työnhoitaminen edellyttää atk-ohjelmien tuntemusta; tehtävän hoitajan on osattava käyttää seuraavia
atk-ohjelmia:
- Visma Nova palkanlaskentaohjelmat, Vismanetti
- Excel ja Word
3. Tehtävälle luonteenomaiset ratkaisutilanteet ja niiden vaikutukset
Tehtävässään toimistosihteeri tekee itsenäisiä valintoja työrutiinien joustavan toiminnan
varmistamiseksi. Tehtävälle ominaista on tarkkuus- ja huolellisuusvaatimus. Tästä poikkeaminen
johtaa ensi kädessä lisääntyvään työtaakkaan sekä omassa tehtävässä että koko työyhteisössä, ja
pahimmassa tapauksessa koko kuntayhtymän toimintaan lamauttavasti ja vahingollisesti.
Merkittävä asia toimistosihteerin tehtävässä on luotettavuus.
4. Tehtävän ohjaus ja tehtävään liittyvä harkinta
Tehtävän ohjauksensa toimistosihteeri saa pääasiassa kirjattujen toimintaohjeiden muodossa sekä
henkilötasolla toimitusjohtajalta. Tietotekniikan osalta ohjauksesta vastaa käyttöpäällikkö.
Taloushallinnossa paljon ohjausta tulee myös ulkopuolisilta asiantuntijatahoilta (pankit, kuntaliitto,
taloushallintojärjestelmän toimittajat yms.).
Toimistosihteerin tehtävässä tarvitaan edistyksellinen ajatustapaa työmenetelmien kehittämiseksi
vastaamaan ajan vaatimuksia. KVTES ja TS-sopimus vaativat selvitystyötä ja soveltamista
muuttuvissa tilanteissa.
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5. Tehtävään liittyvä vastuu
Tehtävässä on vastuu toimistoasioiden, laskujen ja palkkojen hoitamisesta oikein ja ajoissa. Vastuu
näkyy mm. sitoutumisena tiettyihin, toistuviin aikatauluihin maksuliikenteen hoitamiseksi.
6. Tehtävään liittyvä vuorovaikutus
Toimistosihteeri työskentelee päivittäin niin oman henkilökunnan kuin ulkopuolisten toimijoiden
kanssa, mikä edellyttää jatkuvaa, aloitteellista vuorovaikutusta, kuten tiedon jakamista, opastamista,
neuvomista sekä kykyä tiimityöskentelyyn. Useissa asiakastilanteissa toimistosihteeri on
ensimmäinen kontakti molempiin kuntayhtymiin ja luo tässä tilanteessa ensi vaikutelman niistä
ulospäin.
7. Työolosuhteet
Tehtävä on kokoaikaisesti sisätiloissa tapahtuvaa toimistotyötä ja työaika normaali KVTESin
mukainen.
Kuormitustekijöinä ovat maksujen, tilitysten ja palkkojen aikataulut.
8. Muuta huomioitavaa
Toimistosihteeri toimii taloussihteeri sijaisena.
Päivämäärä
2.1.2018

Toimihenkilön allekirjoitus

Esimiehen allekirjoitus

Leni Lappalainen

Kari Korhonen
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TEHTÄVÄNKUVAUSLOMAKE
KVTES
Tehtävänimike

Taloussihteeri

Tehtävää tällä hetkellä hoitavan henkilön nimi

Sari Passila

Lähimmän esimiehen nimi ja tehtävänimike

Kari Korhonen, toimitusjohtaja

1. Tehtävän tarkoitus ja sisältö
1.1 Tehtävän tarkoitus ja tavoitteet
Tehtävän tarkoituksena on työskennellä molemmissa kuntayhtymissä toteuttamassa turvallista ja
laadukasta vedenhankintapalvelua, viemärilaitostoimintaa sekä vesistöjen suojelua koko toimintaalueen kuntalaisille sekä yrityksille. Tehtävän tavoitteena on huolehtia kuntayhtymän talousasioista
itsenäisesti niin, että talous- ja hallintoasioilla on edellytykset toimia häiriöttömästi.
1.2 Tehtävän keskeiset osa-alueet ja tehtäväkokonaisuudet
Taloussihteeri vastaa kuntayhtymän talousasioista kokonaisuudessaan. Näihin kuuluvat mm.
kirjanpidon, pankkiliikenteen, tilinpäätöksen, verottajan raportoinnin ja yhteistyön sekä
viranomaisraportoinnin itsenäinen hoitaminen.
Taloussihteeri toimii yhtymähallituksen ja johtokunnan sekä tarvittaessa muidenkin hallintoelinten ja
toimintaorganisaation kokoussihteerinä. Myös molempien kuntayhtymien arkiston ylläpito kuuluu
tehtäväkenttään.
Tehtävään kuuluu lisäksi molempien kuntayhtymien puhelinvaihteeseen vastaaminen.
2. Tehtävässä tarvittava osaaminen
Tehtävään vaaditaan soveltuva opistotasoinen tai ammattikorkeakoulututkinto. Tarkoin määriteltyä
tutkintovaatimusta ei ole asetettu. Vastaavaa työkokemusta edellytetään vähintään kaksi vuotta.
Työnhoitaminen edellyttää atk-ohjelmien tuntemusta; tehtävän hoitajan on osattava käyttää seuraavia
atk-ohjelmia:
- Visma Net toiminnan ohjausjärjestelmä sekä Excel ja Word
3. Tehtävälle luonteenomaiset ratkaisutilanteet ja niiden vaikutukset
Tehtävässään taloussihteeri tekee itsenäisiä valintoja työrutiinien joustavan toiminnan
varmistamiseksi. Tehtävälle ominaista on erityisen suuri tarkkuus- ja huolellisuusvaatimus. Tästä
poikkeaminen johtaa ensi kädessä lisääntyvään työtaakkaan sekä omassa tehtävässä että koko
työyhteisössä, ja pahimmassa tapauksessa koko kuntayhtymän toimintaan lamauttavasti ja
vahingollisesti. Merkittävä asia taloussihteerin tehtävässä on luotettavuus.
4. Tehtävän ohjaus ja tehtävään liittyvä harkinta
Tehtävän ohjauksensa taloussihteeri saa pääasiassa kirjattujen toimintaohjeiden muodossa sekä
henkilötasolla toimitusjohtajalta. Tietotekniikan osalta ohjauksesta vastaa käyttöpäällikkö.
Taloushallinnossa paljon ohjausta tulee myös ulkopuolisilta asiantuntijatahoilta (pankit,
taloushallintojärjestelmän toimittajat).
Suuri merkitys taloussihteerin tehtävässä on edistyksellinen ajatustapa työmenetelmien kehittämiseksi
vastaamaan ajan vaatimuksia.
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5. Tehtävään liittyvä vastuu
Tehtävässä on suuri vastuu taloushallinnosta. Vastuu näkyy mm. sitoutumisena tiettyihin, toistuviin
aikatauluihin maksuliikenteen hoitamiseksi.
Tehtävässä vastuu korostuu siitä syystä, että hoidettavana on rinnakkain kahden kuntayhtymän
taloustehtävät.
6. Tehtävään liittyvä vuorovaikutus
Taloussihteeri työskentelee päivittäin niin oman henkilökunnan kuin ulkopuolisten toimijoiden kanssa,
mikä edellyttää jatkuvaa, aloitteellista vuorovaikutusta, kuten tiedon jakamista, opastamista,
neuvomista sekä kykyä tiimityöskentelyyn. Useissa asiakastilanteissa taloussihteeri on ensimmäinen
kontakti kuntayhtymiin ja luo tässä tilanteessa ensi vaikutelman niistä ulospäin .
7. Työolosuhteet
Tehtävä on kokoaikaisesti sisätiloissa tapahtuvaa toimistotyötä ja työaika normaali KVTESin
mukainen.
Kuormitustekijöinä ovat taloushallintoon ja mm. tilinpäätöksiin liittyvät sitovat aikataulut.
8. Muuta huomioitavaa
Taloussihteeri toimii toimistosihteerin sijaisena.
Päivämäärä
2.1.2018

Toimihenkilön allekirjoitus

Esimiehen allekirjoitus

Sari Passila

Kari Korhonen
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TS_ Tuusulan seudun vesilaitos

VESILAITOKSEN HOITAJA

Tehtäväkohtaisen palkanosan jyvityspisteet :
1
* Tehtäviin kuuluva päätösvalta ( ratkaisujen merkittävyys ja vaikutukset,
harkintavallan laajuus ja itsenäisyys ) ( Painoarvo 2 )

2

- Päätösvaltaa vain vähän omassa työtehtävässä
- Päätösvalta rajoittuu oman työtehtävän ammatilliseen onnistumiseen

2

4

- Työtehtävään kuuluu oma päätösvalta-alue
- Työtehtävään kuuluu päätösvaltaa eri yksiköistä
- Työtehtävä on täysin itsenäinen, vastuualueena koko toiminta-alue
2
* Töiden ja toimintojen järjestämistä koskevan vastuun laajuus ( Painoarvo 3 )

3

- Vastuuta on vain vähän oman työtehtävän osalta
- Vastuuta on oman työtehtävän ammatillisesta onnistumisesta

2

6

- Tehtävässä on oma vastuualue työyksikössä
- Tehtävässä on vastuualue useista työyksiköistä
- Töiden ja toimintojen vastuualueena on koko toimintaorganisaatio
3
* Asema organisaatiossa ( Painoarvo 2 )

2

- Organisaation suoritusportaan nuoremmat ammattityöntekijät
- Organisaation suoritusportaan vanhemmat ammattityöntekijät

2

4

- Organisaation työyksiköiden vastaavat esimiehet
- Organisaation tulossektorin päälliköt
- Organisaation ylimmissä johtotehtävissä toimivat esimiehet
4
*Tehtävien vaatimat tekniset tiedot, taidot ja osaaminen ( Painoarvo 3 )

3

- Tehtävä vaatii oman työn välttävää teknistä tietoa ja osaamista
- Tehtävä vaatii oman työn hyvää teknistä tietoa, taitoa ja osaamista

2

6

- Tehtävä vaatii hyvää työyksikön osaamista
- Tehtävä vaatii useiden työyksiköiden työtehtävien osaamista
- Tehtävä vaatii kaikkien eri työyksiköiden töiden teknistä tietoa ja osaamista
5
* Työnantajan edellyttämä koulutus ( Painoarvo 2 )

2

- Tehtävään vaaditaan peruskoulupohja ja teknisen alan ammattikursseja
- Tehtävään vaaditaan ammattikoulussa suoritettu ammattitutkinto

2

4

- Tehtävään vaaditaan teknisen koulun tasoinen koulutus
- Tehtävään vaaditaan teknisen opiston tasoinen koulutus ...(ammattikorkeakoulu)
- Tehtävään vaaditaan teknisen korkeakoulun tasoinen koulutus
6
* Työnantajan edellyttämä kokemus ( Painoarvo 2 )

2

- Työnantaja edellyttää halua saada ammattikokemusta
- Työnantaja edellyttää 1 - 2v. ammattikokemusta
- Työnantaja edellyttää hyvää eli 2 - 5 v. ammattikokemusta

3

- Työnantaja edellyttää pitkäaikaista eli 5 - 10 v. ammattikokemusta
- Työnantaja edellyttää erinomaista eli yli 10 v. ammattikokemusta
7
* Tehtävän edellyttämät vuorovaikutustaidot ( Painoarvo 3 )
- Tehtävä edellyttää vähäisiä vuorovaikutustaitoja

3

6
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- Tehtävä edellyttää vuorovaikutustaitoja pienen työryhmän/asiakkaiden kanssa
- Tehtävä edellyttää vuorovaikutustaitoja työyksikköön ja yhteistyökumppaneihin

3

9

- Tehtävä edellyttää vuorovaikutustaitoja työyksiköihin ja sidosryhmiin
- Tehtävä edellyttää kiitettävää vuorovaikutustaitoa joka suuntaan
8
* Poikkeavat työolosuhteet, poikkeava työaika ( Painoarvo 3 )

3

- Tehtävässä normaalit olosuhteet
- Tehtävässä poikkeavat olosuhteet
- Tehtävässä vaikeat ja haitalliset olosuhteet

3

9

- Tehtävässä vaaralliset ja haitalliset olosuhteet
- Tehtävässä erittäin vaaralliset ja haitalliset olosuhteet
Vesilaitoksen hoitajan kokonaispistemäärä
Painoarvot
Kohta 1

painoarvo 3

2

Kohta 2

painoarvo 2

3

Kohta 3

painoarvo 3

2

Kohta 4

painoarvo 2

3

Kohdat

5-6

painoarvo 3

2

Kohdat

7-8

painoarvo 2

3
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TS_ Tuusulan seudun vesilaitos

VESILAITOKSEN HOITAJA, SÄHKÖVASTAAVA

Tehtäväkohtaisen palkanosan jyvityspisteet :
1
* Tehtäviin kuuluva päätösvalta ( ratkaisujen merkittävyys ja vaikutukset,
harkintavallan laajuus ja itsenäisyys ) ( Painoarvo 2 )

2

- Päätösvaltaa vain vähän omassa työtehtävässä
- Päätösvalta rajoittuu oman työtehtävän ammatilliseen onnistumiseen

2

4

- Työtehtävään kuuluu oma päätösvalta-alue
- Työtehtävään kuuluu päätösvaltaa eri yksiköistä
- Työtehtävä on täysin itsenäinen, vastuualueena koko toiminta-alue
2
* Töiden ja toimintojen järjestämistä koskevan vastuun laajuus ( Painoarvo 3 )

3

- Vastuuta on vain vähän oman työtehtävän osalta
- Vastuuta on oman työtehtävän ammatillisesta onnistumisesta
- Tehtävässä on oma vastuualue työyksikössä

3

9

- Tehtävässä on vastuualue useista työyksiköistä
- Töiden ja toimintojen vastuualueena on koko toimintaorganisaatio
3
* Asema organisaatiossa ( Painoarvo 2 )

2

- Organisaation suoritusportaan nuoremmat ammattityöntekijät
- Organisaation suoritusportaan vanhemmat ammattityöntekijät

2

4

- Organisaation työyksiköiden vastaavat esimiehet
- Organisaation tulossektorin päälliköt
- Organisaation ylimmissä johtotehtävissä toimivat esimiehet
4
*Tehtävien vaatimat tekniset tiedot, taidot ja osaaminen ( Painoarvo 3 )

3

- Tehtävä vaatii oman työn välttävää teknistä tietoa ja osaamista
- Tehtävä vaatii oman työn hyvää teknistä tietoa, taitoa ja osaamista

2

6

- Tehtävä vaatii hyvää työyksikön osaamista
- Tehtävä vaatii useiden työyksiköiden työtehtävien osaamista
- Tehtävä vaatii kaikkien eri työyksiköiden töiden teknistä tietoa ja osaamista
5
* Työnantajan edellyttämä koulutus ( Painoarvo 2 )

2

- Tehtävään vaaditaan peruskoulupohja ja teknisen alan ammattikursseja
- Tehtävään vaaditaan ammattikoulussa suoritettu ammattitutkinto

2

4

- Tehtävään vaaditaan teknisen koulun tasoinen koulutus
- Tehtävään vaaditaan teknisen opiston tasoinen koulutus ...(ammattikorkeakoulu)
- Tehtävään vaaditaan teknisen korkeakoulun tasoinen koulutus
6
* Työnantajan edellyttämä kokemus ( Painoarvo 2 )

2

- Työnantaja edellyttää halua saada ammattikokemusta
- Työnantaja edellyttää 1 - 2v. ammattikokemusta
- Työnantaja edellyttää hyvää eli 2 - 5 v. ammattikokemusta

3

- Työnantaja edellyttää pitkäaikaista eli 5 - 10 v. ammattikokemusta
- Työnantaja edellyttää erinomaista eli yli 10 v. ammattikokemusta
7
* Tehtävän edellyttämät vuorovaikutustaidot ( Painoarvo 3 )
- Tehtävä edellyttää vähäisiä vuorovaikutustaitoja

3

6
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- Tehtävä edellyttää vuorovaikutustaitoja pienen työryhmän/asiakkaiden kanssa
- Tehtävä edellyttää vuorovaikutustaitoja työyksikköön ja yhteistyökumppaneihin

3

9

- Tehtävä edellyttää vuorovaikutustaitoja työyksiköihin ja sidosryhmiin
- Tehtävä edellyttää kiitettävää vuorovaikutustaitoa joka suuntaan
8
* Poikkeavat työolosuhteet, poikkeava työaika ( Painoarvo 3 )

3

- Tehtävässä normaalit olosuhteet
- Tehtävässä poikkeavat olosuhteet
- Tehtävässä vaikeat ja haitalliset olosuhteet

3

9

- Tehtävässä vaaralliset ja haitalliset olosuhteet
- Tehtävässä erittäin vaaralliset ja haitalliset olosuhteet
Sähkövastaavan kokonaispistemäärä
Painoarvot
Kohta 1

painoarvo 3

2

Kohta 2

painoarvo 2

3

Kohta 3

painoarvo 3

2

Kohta 4

painoarvo 2

3

Kohdat

5-6

painoarvo 3

2

Kohdat

7-8

painoarvo 2

3
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TS_ Tuusulan seudun vesilaitos

KÄYTTÖMESTARI

Tehtäväkohtaisen palkanosan jyvityspisteet :
1
* Tehtäviin kuuluva päätösvalta ( ratkaisujen merkittävyys ja vaikutukset,
harkintavallan laajuus ja itsenäisyys ) ( Painoarvo 2 )

2

- Päätösvaltaa vain vähän omassa työtehtävässä
- Päätösvalta rajoittuu oman työtehtävän ammatilliseen onnistumiseen
- Työtehtävään kuuluu oma päätösvalta-alue

3

9

- Työtehtävään kuuluu päätösvaltaa eri yksiköistä
- Työtehtävä on täysin itsenäinen, vastuualueena koko toiminta-alue
2
* Töiden ja toimintojen järjestämistä koskevan vastuun laajuus ( Painoarvo 3 )

3

- Vastuuta on vain vähän oman työtehtävän osalta
- Vastuuta on oman työtehtävän ammatillisesta onnistumisesta
- Tehtävässä on oma vastuualue työyksikössä

3

9

- Tehtävässä on vastuualue useista työyksiköistä
- Töiden ja toimintojen vastuualueena on koko toimintaorganisaatio
3
* Asema organisaatiossa ( Painoarvo 2 )

2

- Organisaation suoritusportaan nuoremmat ammattityöntekijät
- Organisaation suoritusportaan vanhemmat ammattityöntekijät
- Organisaation työyksiköiden vastaavat esimiehet

3

6

- Organisaation tulossektorin päälliköt
- Organisaation ylimmissä johtotehtävissä toimivat esimiehet
4
*Tehtävien vaatimat tekniset tiedot, taidot ja osaaminen ( Painoarvo 3 )

3

- Tehtävä vaatii oman työn välttävää teknistä tietoa ja osaamista
- Tehtävä vaatii oman työn hyvää teknistä tietoa, taitoa ja osaamista
- Tehtävä vaatii hyvää työyksikön osaamista

3

9

- Tehtävä vaatii useiden työyksiköiden työtehtävien osaamista
- Tehtävä vaatii kaikkien eri työyksiköiden töiden teknistä tietoa ja osaamista
5
* Työnantajan edellyttämä koulutus ( Painoarvo 2 )

2

- Tehtävään vaaditaan peruskoulupohja ja teknisen alan ammattikursseja
- Tehtävään vaaditaan ammattikoulussa suoritettu ammattitutkinto
- Tehtävään vaaditaan teknisen koulun tasoinen koulutus

3

6

- Tehtävään vaaditaan teknisen opiston tasoinen koulutus ...(ammattikorkeakoulu)
- Tehtävään vaaditaan teknisen korkeakoulun tasoinen koulutus
6
* Työnantajan edellyttämä kokemus ( Painoarvo 2 )

2

- Työnantaja edellyttää halua saada ammattikokemusta
- Työnantaja edellyttää 1 - 2v. ammattikokemusta
- Työnantaja edellyttää hyvää eli 2 - 5 v. ammattikokemusta

3

- Työnantaja edellyttää pitkäaikaista eli 5 - 10 v. ammattikokemusta
- Työnantaja edellyttää erinomaista eli yli 10 v. ammattikokemusta
7
* Tehtävän edellyttämät vuorovaikutustaidot ( Painoarvo 3 )
- Tehtävä edellyttää vähäisiä vuorovaikutustaitoja

3

6
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- Tehtävä edellyttää vuorovaikutustaitoja pienen työryhmän/asiakkaiden kanssa
- Tehtävä edellyttää vuorovaikutustaitoja työyksikköön ja yhteistyökumppaneihin
- Tehtävä edellyttää vuorovaikutustaitoja työyksiköihin ja sidosryhmiin

4

12

- Tehtävä edellyttää kiitettävää vuorovaikutustaitoa joka suuntaan
8
* Poikkeavat työolosuhteet, poikkeava työaika ( Painoarvo 3 )

3

- Tehtävässä normaalit olosuhteet
- Tehtävässä poikkeavat olosuhteet

2

6

- Tehtävässä vaikeat ja haitalliset olosuhteet
- Tehtävässä vaaralliset ja haitalliset olosuhteet
- Tehtävässä erittäin vaaralliset ja haitalliset olosuhteet

63

Käyttömestarin kokonaispistemäärä
Painoarvot
Kohta 1

painoarvo 3

2

Kohta 2

painoarvo 2

3

Kohta 3

painoarvo 3

2

Kohta 4

painoarvo 2

3

Kohdat

5-6

painoarvo 3

2

Kohdat

7-8

painoarvo 2

3
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TS_ Tuusulan seudun vesilaitos

KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ

Tehtäväkohtaisen palkanosan jyvityspisteet :
1
* Tehtäviin kuuluva päätösvalta ( ratkaisujen merkittävyys ja vaikutukset,
harkintavallan laajuus ja itsenäisyys ) ( Painoarvo 2 )

2

- Päätösvaltaa vain vähän omassa työtehtävässä
- Päätösvalta rajoittuu oman työtehtävän ammatilliseen onnistumiseen
- Työtehtävään kuuluu oma päätösvalta-alue
- Työtehtävään kuuluu päätösvaltaa eri yksiköistä

4

8

- Työtehtävä on täysin itsenäinen, vastuualueena koko toiminta-alue
2
* Töiden ja toimintojen järjestämistä koskevan vastuun laajuus ( Painoarvo 3 )

3

- Vastuuta on vain vähän oman työtehtävän osalta
- Vastuuta on oman työtehtävän ammatillisesta onnistumisesta
- Tehtävässä on oma vastuualue työyksikössä
- Tehtävässä on vastuualue useista työyksiköistä

4

12

- Töiden ja toimintojen vastuualueena on koko toimintaorganisaatio
3
* Asema organisaatiossa ( Painoarvo 2 )

2

- Organisaation suoritusportaan nuoremmat ammattityöntekijät
- Organisaation suoritusportaan vanhemmat ammattityöntekijät
- Organisaation työyksiköiden vastaavat esimiehet
- Organisaation tulossektorin päälliköt

4

8

- Organisaation ylimmissä johtotehtävissä toimivat esimiehet
4
*Tehtävien vaatimat tekniset tiedot, taidot ja osaaminen ( Painoarvo 3 )

3

- Tehtävä vaatii oman työn välttävää teknistä tietoa ja osaamista
- Tehtävä vaatii oman työn hyvää teknistä tietoa, taitoa ja osaamista
- Tehtävä vaatii hyvää työyksikön osaamista
- Tehtävä vaatii useiden työyksiköiden työtehtävien osaamista

4

12

- Tehtävä vaatii kaikkien eri työyksiköiden töiden teknistä tietoa ja osaamista
5
* Työnantajan edellyttämä koulutus ( Painoarvo 2 )

2

- Tehtävään vaaditaan peruskoulupohja ja teknisen alan ammattikursseja
- Tehtävään vaaditaan ammattikoulussa suoritettu ammattitutkinto
- Tehtävään vaaditaan teknisen koulun tasoinen koulutus
- Tehtävään vaaditaan teknisen opiston tasoinen koulutus ...(ammattikorkeakoulu)

4

8

- Tehtävään vaaditaan teknisen korkeakoulun tasoinen koulutus
6
* Työnantajan edellyttämä kokemus ( Painoarvo 2 )

2

- Työnantaja edellyttää halua saada ammattikokemusta
- Työnantaja edellyttää 1 - 2v. ammattikokemusta
- Työnantaja edellyttää hyvää eli 2 - 5 v. ammattikokemusta
- Työnantaja edellyttää pitkäaikaista eli 5 - 10 v. ammattikokemusta

4

- Työnantaja edellyttää erinomaista eli yli 10 v. ammattikokemusta
7
* Tehtävän edellyttämät vuorovaikutustaidot ( Painoarvo 3 )
- Tehtävä edellyttää vähäisiä vuorovaikutustaitoja

3

8
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- Tehtävä edellyttää vuorovaikutustaitoja pienen työryhmän/asiakkaiden kanssa
- Tehtävä edellyttää vuorovaikutustaitoja työyksikköön ja yhteistyökumppaneihin
- Tehtävä edellyttää vuorovaikutustaitoja työyksiköihin ja sidosryhmiin
- Tehtävä edellyttää kiitettävää vuorovaikutustaitoa joka suuntaan

5

15

8
* Poikkeavat työolosuhteet, poikkeava työaika ( Painoarvo 3 )

3

- Tehtävässä normaalit olosuhteet
- Tehtävässä poikkeavat olosuhteet

2

6

- Tehtävässä vaikeat ja haitalliset olosuhteet
- Tehtävässä vaaralliset ja haitalliset olosuhteet
- Tehtävässä erittäin vaaralliset ja haitalliset olosuhteet
Käyttöpäällikön kokonaispistemäärä
Painoarvot
Kohta 1

painoarvo 3

2

Kohta 2

painoarvo 2

3

Kohta 3

painoarvo 3

2

Kohta 4

painoarvo 2

3

Kohdat

5-6

painoarvo 3

2

Kohdat

7-8

painoarvo 2

3
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TS_ Tuusulan seudun vesilaitos

KÄYTTÖINSINÖÖRI

Tehtäväkohtaisen palkanosan jyvityspisteet :
1
* Tehtäviin kuuluva päätösvalta ( ratkaisujen merkittävyys ja vaikutukset,
harkintavallan laajuus ja itsenäisyys ) ( Painoarvo 2 )

2

- Päätösvaltaa vain vähän omassa työtehtävässä
- Päätösvalta rajoittuu oman työtehtävän ammatilliseen onnistumiseen
- Työtehtävään kuuluu oma päätösvalta-alue
- Työtehtävään kuuluu päätösvaltaa eri yksiköistä

4

8

- Työtehtävä on täysin itsenäinen, vastuualueena koko toiminta-alue
2
* Töiden ja toimintojen järjestämistä koskevan vastuun laajuus ( Painoarvo 3 )

3

- Vastuuta on vain vähän oman työtehtävän osalta
- Vastuuta on oman työtehtävän ammatillisesta onnistumisesta
- Tehtävässä on oma vastuualue työyksikössä
- Tehtävässä on vastuualue useista työyksiköistä

4

12

- Töiden ja toimintojen vastuualueena on koko toimintaorganisaatio
3
* Asema organisaatiossa ( Painoarvo 2 )

2

- Organisaation suoritusportaan nuoremmat ammattityöntekijät
- Organisaation suoritusportaan vanhemmat ammattityöntekijät
- Organisaation työyksiköiden vastaavat esimiehet
- Organisaation tulossektorin päälliköt

4

8

- Organisaation ylimmissä johtotehtävissä toimivat esimiehet
4
*Tehtävien vaatimat tekniset tiedot, taidot ja osaaminen ( Painoarvo 3 )

3

- Tehtävä vaatii oman työn välttävää teknistä tietoa ja osaamista
- Tehtävä vaatii oman työn hyvää teknistä tietoa, taitoa ja osaamista
- Tehtävä vaatii hyvää työyksikön osaamista
- Tehtävä vaatii useiden työyksiköiden työtehtävien osaamista

4

12

- Tehtävä vaatii kaikkien eri työyksiköiden töiden teknistä tietoa ja osaamista
5
* Työnantajan edellyttämä koulutus ( Painoarvo 2 )

2

- Tehtävään vaaditaan peruskoulupohja ja teknisen alan ammattikursseja
- Tehtävään vaaditaan ammattikoulussa suoritettu ammattitutkinto
- Tehtävään vaaditaan teknisen koulun tasoinen koulutus
- Tehtävään vaaditaan teknisen opiston tasoinen koulutus ...(ammattikorkeakoulu)

4

8

- Tehtävään vaaditaan teknisen korkeakoulun tasoinen koulutus
6
* Työnantajan edellyttämä kokemus ( Painoarvo 2 )

2

- Työnantaja edellyttää halua saada ammattikokemusta
- Työnantaja edellyttää 1 - 2v. ammattikokemusta
- Työnantaja edellyttää hyvää eli 2 - 5 v. ammattikokemusta
- Työnantaja edellyttää pitkäaikaista eli 5 - 10 v. ammattikokemusta

4

- Työnantaja edellyttää erinomaista eli yli 10 v. ammattikokemusta
7
* Tehtävän edellyttämät vuorovaikutustaidot ( Painoarvo 3 )
- Tehtävä edellyttää vähäisiä vuorovaikutustaitoja

3

8
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- Tehtävä edellyttää vuorovaikutustaitoja pienen työryhmän/asiakkaiden kanssa
- Tehtävä edellyttää vuorovaikutustaitoja työyksikköön ja yhteistyökumppaneihin
- Tehtävä edellyttää vuorovaikutustaitoja työyksiköihin ja sidosryhmiin

4

12

- Tehtävä edellyttää kiitettävää vuorovaikutustaitoa joka suuntaan
8
* Poikkeavat työolosuhteet, poikkeava työaika ( Painoarvo 3 )

3

- Tehtävässä normaalit olosuhteet
- Tehtävässä poikkeavat olosuhteet
- Tehtävässä vaikeat ja haitalliset olosuhteet

3

9

- Tehtävässä vaaralliset ja haitalliset olosuhteet
- Tehtävässä erittäin vaaralliset ja haitalliset olosuhteet

77

Käyttöinsinööri kokonaispistemäärä
Painoarvot
Kohta 1

painoarvo 3

2

Kohta 2

painoarvo 2

3

Kohta 3

painoarvo 3

2

Kohta 4

painoarvo 2

3

Kohdat

5-6

painoarvo 3

2

Kohdat

7-8

painoarvo 2

3
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Kuves_Tuusulan seudun vesilaitos

VESISTÖTUTKIJA

Tehtäväkohtaisen palkanosan jyvityspisteet :
1
* Tehtäviin kuuluva päätösvalta ( ratkaisujen merkittävyys ja vaikutukset,
harkintavallan laajuus ja itsenäisyys ) ( Painoarvo 2 )

2

- Päätösvaltaa vain vähän omassa työtehtävässä
- Päätösvalta rajoittuu oman työtehtävän ammatilliseen onnistumiseen
- Työtehtävään kuuluu oma päätösvalta-alue

3

6

- Työtehtävään kuuluu päätösvaltaa eri yksiköistä
- Työtehtävä on täysin itsenäinen, vastuualueena koko toiminta-alue
2
* Töiden ja toimintojen järjestämistä koskevan vastuun laajuus ( Painoarvo 3 )

3

- Vastuuta on vain vähän oman työtehtävän osalta
- Vastuuta on oman työtehtävän ammatillisesta onnistumisesta
- Tehtävässä on oma vastuualue työyksikössä

3

9

- Tehtävässä on vastuualue useista työyksiköistä
- Töiden ja toimintojen vastuualueena on koko toimintaorganisaatio
3
* Asema organisaatiossa ( Painoarvo 2 )

2

- Organisaation suoritusportaan nuoremmat ammattityöntekijät
- Organisaation suoritusportaan vanhemmat ammattityöntekijät
- Organisaation työyksiköiden vastaavat esimiehet
- Organisaation tulossektorin päälliköt

4

8

- Organisaation ylimmissä johtotehtävissä toimivat esimiehet
4
*Tehtävien vaatimat tekniset tiedot, taidot ja osaaminen ( Painoarvo 3 )

3

- Tehtävä vaatii oman työn välttävää teknistä tietoa ja osaamista
- Tehtävä vaatii oman työn hyvää teknistä tietoa, taitoa ja osaamista
- Tehtävä vaatii hyvää työyksikön osaamista

3

9

- Tehtävä vaatii useiden työyksiköiden työtehtävien osaamista
- Tehtävä vaatii kaikkien eri työyksiköiden töiden teknistä tietoa ja osaamista
5
* Työnantajan edellyttämä koulutus ( Painoarvo 2 )

2

- Tehtävään vaaditaan peruskoulupohja ja teknisen alan ammattikursseja
- Tehtävään vaaditaan ammattikoulussa suoritettu ammattitutkinto
- Tehtävään vaaditaan teknisen koulun tasoinen koulutus
- Tehtävään vaaditaan teknisen opiston tasoinen koulutus ...(ammattikorkeakoulu)
- Tehtävään vaaditaan korkeakoulun tasoinen koulutus

5

10

6
* Työnantajan edellyttämä kokemus ( Painoarvo 2 )

2

- Työnantaja edellyttää halua saada ammattikokemusta
- Työnantaja edellyttää 1 - 2v. ammattikokemusta
- Työnantaja edellyttää hyvää eli 2 - 5 v. ammattikokemusta
- Työnantaja edellyttää pitkäaikaista eli 5 - 10 v. ammattikokemusta

4

- Työnantaja edellyttää erinomaista eli yli 10 v. ammattikokemusta
7
* Tehtävän edellyttämät vuorovaikutustaidot ( Painoarvo 3 )
- Tehtävä edellyttää vähäisiä vuorovaikutustaitoja

3

8
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- Tehtävä edellyttää vuorovaikutustaitoja pienen työryhmän/asiakkaiden kanssa
- Tehtävä edellyttää vuorovaikutustaitoja työyksikköön ja yhteistyökumppaneihin
- Tehtävä edellyttää vuorovaikutustaitoja työyksiköihin ja sidosryhmiin
- Tehtävä edellyttää kiitettävää vuorovaikutustaitoa joka suuntaan

5

15

8
* Poikkeavat työolosuhteet, poikkeava työaika ( Painoarvo 3 )

3

- Tehtävässä normaalit olosuhteet
- Tehtävässä poikkeavat olosuhteet

2

6

- Tehtävässä vaikeat ja haitalliset olosuhteet
- Tehtävässä vaaralliset ja haitalliset olosuhteet
- Tehtävässä erittäin vaaralliset ja haitalliset olosuhteet
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Vesistötutkijan kokonaispistemäärä
Painoarvot
Kohta 1

painoarvo 3

2

Kohta 2

painoarvo 2

3

Kohta 3

painoarvo 3

2

Kohta 4

painoarvo 2

3

Kohdat

5-6

painoarvo 3

2

Kohdat

7-8

painoarvo 2

3
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KVTES_ Tuusulan seudun vesilaitos

TOIMISTOSIHTEERI

Tehtäväkohtaisen palkanosan jyvityspisteet :
1
* Osaaminen ja koulutus ( Painoarvo 6 )

6

- ei erityisvaatimuksia, peruskoulutaso
- vaatii välttävää osaamistasoa, ammattikoulutaso
- vaatii oman työn hyvää teknistä tietoa ja osaamistasoa, opistotaso

3

18

- vaatii koko työyksikön teknistä tietoa ja osaamistasoa, ammattikorkeakoulutaso
- vaatii koko kuntayhtymässä tarvittavia osaamistaitoja, korkeakoulutaso
2
* Vaikutukset ja vastuu ( Painoarvo 6 )

6

- kohdistuu vain omaan tehtäväkenttään
- vastuuta oman työyksikön rutiintehtävistä
- laajempi vastuu koko työyksiköstä ja vaikutus koko kuntayhtymään

3

18

- vastuu omasta sektorista koko kuntayhtymässä
- vastuu koko kuntayhtymän toiminnasta
3
* Yhteistyötaidot ( Painoarvo 4 )

4

- vähäinen tarve
- hyvä yhteistyö lähimpien kolleegojen kanssa
- hyvä yhteistyö tarpeen koko työyksikössä
- hyvä yhteistyö tarpeen oman organisaation ja sidosryhmien kanssa

4

16

- kiitettävä yhteistyö tarpeen kaikkien sidosryhmien kanssa
4
* Työolosuhteet ja työaika (Painoarvo 4 )

4

- normaalit

1

4

- poikkeavat
- vaikeat ja haitalliset
- vaaralliset ja haitalliset
- erittäin vaaralliset ja haitalliset
Toimistosihteerin kokonaispistemäärä
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KVTES_ Tuusulan seudun vesilaitos

TALOUSSIHTEERI

Tehtäväkohtaisen palkanosan jyvityspisteet :
1
* Osaaminen ja koulutus ( Painoarvo 6 )

6

- ei erityisvaatimuksia, peruskoulutaso
- vaatii välttävää osaamistasoa, ammattikoulutaso
- vaatii oman työn hyvää teknistä tietoa ja osaamistasoa, opistotaso

3

18

- vaatii koko työyksikön teknistä tietoa ja osaamistasoa, ammattikorkeakoulutaso
- vaatii koko kuntayhtymässä tarvittavia osaamistaitoja, korkeakoulutaso
2
* Vaikutukset ja vastuu ( Painoarvo 6 )

6

- kohdistuu vain omaan tehtäväkenttään
- vastuuta oman työyksikön rutiintehtävistä
- laajempi vastuu koko työyksiköstä ja vaikutus koko kuntayhtymään
- vastuu omasta sektorista koko kuntayhtymässä

4

24

- vastuu koko kuntayhtymän toiminnasta
3
* Yhteistyötaidot ( Painoarvo 4 )

4

- vähäinen tarve
- hyvä yhteistyö lähimpien kolleegojen kanssa
- hyvä yhteistyö tarpeen koko työyksikössä
- hyvä yhteistyö tarpeen oman organisaation ja sidosryhmien kanssa

4

16

- kiitettävä yhteistyö tarpeen kaikkien sidosryhmien kanssa
4
* Työolosuhteet ja työaika (Painoarvo 4 )

4

- normaalit

1

4

- poikkeavat
- vaikeat ja haitalliset
- vaaralliset ja haitalliset
- erittäin vaaralliset ja haitalliset
Taloussihteerin kokonaispistemäärä
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ERITYISALOJEN HANKINTALAIN MUKAINEN HANKINTAOIKAISUVAATIMUS
Oikaisuohje
Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia
hankintalain 132-135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia
hankintayksiköltä
kirjallisesti
tarjouskilpailuun
osallistunut
tarjoaja
tai
osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen
on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä
ratkaisusta.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä
voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei
asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai
vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa,
tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on
käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo
ole hankintayksikön hallussa.
Hankintaoikaisuvaatimus tehdään Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän
hallitukselle, joko postitse osoitteeseen Kirkkotie 49, 04310 Tuusula tai sähköpostilla
osoitteeseen tsv@tsvesi.fi.
ERITYISALOJEN HANKINTALAIN MUKAINEN VALITUS MARKKINAOIKEUTEEN
Asia voidaan myös saattaa valituksella markkina-oikeuden käsiteltäväksi, mikäli
hankinnan arvo ylittää erityisalojen hankintalain 13 §:n mukaisen kynnysarvon.
EU-kynnysarvon suuruus on 1.1.2016 lähtien:
•
418.000 € tavarat ja palvelut
• 5.225.000 € rakennusurakat
•
418.000 € suunnittelukilpailut
• 5.225.000 € käyttöoikeussopimukset
Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta markkinaoikeudelta kirjallisella valituksella se,
jota asia koskee:
Pykälät:
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi
saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Hankintalain 146 §:n mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida
saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:
• yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua
• sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla

•

sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena
käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia

Hankintalain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea
valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on
myönnettävä, jos: asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa
asioissa tärkeää; tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö
on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan
nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä
valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti
puutteellinen.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan
saadun tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä
voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei
asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai
vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa,
tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan
vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta
valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu
henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan
muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja
vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten
hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan
viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse
tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä
käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa
hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei
markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti
ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva
valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle
osoitteeseen Kirkkotie 49, 04310 Tuusula tai sähköpostilla osoitteeseen tsv@tsvesi.fi.
Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puh. 029 564 3300
fax 029 564 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi

