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1 luku

JÄSENKUNNAT JA TEHTÄVÄT

1 § Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka
Kuntayhtymän nimi on Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Tuusulan kunta.
Kuntayhtymän valtuuston päätöksellä kuntayhtymä voi ottaa käyttöön muun
toiminimen.
Kuntayhtymä on kaksikielinen.
2 § Jäsenkunnat
Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Järvenpään ja Keravan kaupungit sekä Sipoon ja Tuusulan kunnat.
3 § Tehtävät ja toiminta-ajatus
Kuntayhtymän tehtävänä on yleiseen vesilaitostoimintaan kuuluvien palveluiden tuottaminen ja myynti.
Lisäksi kuntayhtymä voi hoitaa ne toimialaansa kuuluvat tehtävät, joita jäsenkunnat ovat erillisellä päätöksellä antaneet kuntayhtymän tehtäväksi.
Kuntayhtymä voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellisia toimitiloja
ja kiinteistöjä.
Kuntayhtymä voi olla osakkaana niissä osakeyhtiöissä ja jäsenenä muissa
yhteisöissä, joiden toiminnalla edistetään kuntayhtymän tehtävänalaa.
Kuntayhtymän toiminta-alueena on ensisijaisesti Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Sipoon ja Tuusulan kuntien alueet.
4 § Jäsenkunnan ottaminen ja eroaminen sekä toimintaa jatkavien jäsenkuntien asema
Uuden jäsenkunnan ottaminen edellyttää tämän perussopimuksen muuttamista kuntalain mukaisesti.
Uuden jäsenkunnan jäsenyys kuntayhtymässä alkaa, ellei toisin määrätä, perussopimuksen muutoksen hyväksymistä seuraavan kalenterivuoden
alusta.
Jäsenkunnan, joka haluaa erota kuntayhtymästä, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti kuntayhtymän hallitukselle ja muille jäsenkunnille. Eroaminen tapahtuu
kalenterivuoden päättyessä jäsenkunnan ilmoitettua eroamisesta vähintään
vuotta aikaisemmin.
Jäsenkunnan erotessa kuntayhtymästä sille ei suoriteta osuutta sen maksamasta peruspääomasta tai muista kuntayhtymän varoista. Lisäksi eroava jäsenkunta jää edelleen vastuuseen niistä kuntayhtymän veloista ja muista sitoumuksista, jotka ovat syntyneet ennen jäsenkunnan eroilmoitusta.
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2 luku

YHTYMÄVALTUUSTO

5 § Ylin päättävä elin
Kuntayhtymän ylin päättävä toimielin on yhtymävaltuusto.
6 § Yhtymävaltuuston jäsenet
Yhtymävaltuustossa on kaksi jäsentä kustakin jäsenkunnasta ja heillä kullakin
henkilökohtainen varajäsen. Kukin jäsenkunta valitsee kaksi varsinaista ja
kaksi varajäsentä.
Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen
toimikautta vastaavaksi ajaksi.
7 § Jäsenten äänivalta
Kullakin yhtymävaltuuston jäsenellä on yksi ääni.
8 § Yhtymävaltuuston päätösvalta
Yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun kaksi kolmasosaa (2/3) valtuutetuista on läsnä.
9 § Yhtymävaltuuston tehtävät
Yhtymävaltuusto:
• päättää kuntayhtymän strategiasta;
• valitsee kuntayhtymän hallituksen jäsenet sekä nimeää heistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan;
• valitsee tarkastuslautakunnan sekä nimeää heistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan;
• valitsee toimitusjohtajan;
• valitsee tilintarkastajat/tilitarkastusyhteisön;
• hyväksyy kuntayhtymän hallintosäännön;
• päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;
• päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
Lisäksi yhtymävaltuuston on viimeistään kesäkuussa käsiteltävä yhtymähallituksen laatima tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus sekä tilintarkastajan kertomus samoin kuin tehtyjen
muistutusten johdosta annetut selitykset ja lausunnot.
Yhtymävaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä yhtymähallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä niistä
toimenpiteistä, joihin edellisessä kohdassa mainitut kertomukset saattavat antaa aihetta.
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Yhtymävaltuuston on viimeistään marraskuussa hyväksyttävä kuntayhtymän
seuraavan vuoden talousarvio sekä vähintään kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma.
Yhtymävaltuuston tehtävistä, toiminnasta ja koolle kutsumisesta määrätään
tarkemmin hallintosäännössä ja toiminnassa noudatetaan muuten soveltuvin
osin kuntalain säännöksiä.

3 luku YHTYMÄHALLITUS
10 § Yhtymähallituksen kokoonpano ja äänimäärä
Kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu kahdeksan jäsentä ja sama määrä
henkilökohtaisia varajäseniä. Kustakin jäsenkunnasta valitaan kaksi jäsentä ja
heidän varajäsenensä.
Hallituksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien
valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
Hallituksen toimikausi on jäsenkuntien valtuustokausi. Valtuusto nimeää hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan koko valtuustokaudeksi.
Kullakin jäsenellä on kokouksessa yksi (1) ääni.
Yhtymähallituksen kokoukseen kutsutaan pysyvänä asiantuntijana kunkin jäsenkunnan vesilaitoksen edustaja.
11 § Yhtymähallituksen tehtävät
Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymää ja sen hallintoa siten kuin siitä on erikseen kuntalaissa ja erityislaeissa säädetty tai perussopimuksessa tai kuntayhtymän hallintosäännössä määrätään.
Yhtymähallitus:
• valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää, käyttää sen puhevaltaa
ja tekee sen puolesta sopimukset;
• huolehtii kuntayhtymän toiminnan järjestämisestä;
• vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta;
• vastaa yhtymävaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja
laillisuuden valvonnasta;
• huolehtii kuntayhtymän sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä;
• edustaa kuntayhtymää työnantajana ja vastaa kuntayhtymän henkilöstöpolitiikasta;
• päättää vuotuisesta talouden käyttösuunnitelmasta ottaen huomioon valtuuston hyväksymän taloussuunnitelman sekä toiminnalle asetetut tavoitteet;
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• laatii vuosittain tilinpäätöksen;
• vastaa muista yhtymän toimialaan kuuluvista asioista lukuun ottamatta yhtymävaltuustolle 9 §:ssä määrättyjä asioita.
Yhtymähallituksen tehtävistä, toiminnasta, päätösvallasta ja koollekutsumisesta määrätään tarkemmin hallintosäännössä.
Yhtymähallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla.
12 § Kuntayhtymän nimen kirjoittaminen
Oikeudesta kuntayhtymän nimen kirjoittamiseen määrätään hallintosäännössä.
13 § Kuntayhtymän johtaja
Kuntayhtymällä on johtaja, joka johtaa yhtymähallituksen alaisena kuntayhtymän hallintoa, taloutta ja muuta toimintaa.
Kuntayhtymän johtajan irtisanomiseen tai siirtämiseen muihin tehtäviin sovelletaan mitä kunnanjohtajasta kuntalaissa säädetään. Päätöksen tekemiseen
vaaditaan, että sitä kannattaa kaksi kolmasosaa (2/3) kaikkien jäsenkuntien
perussopimuksen mukaisesta yhteenlasketusta äänimäärästä.
Kuntayhtymän ja sen johtajan välillä tehtävään johtajasopimukseen sovelletaan mitä johtajasopimuksesta kuntalaissa säädetään.
Kuntayhtymän johtajan tehtävistä määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

4 luku

MUUT TOIMIELIMET

14 § Lautakunta tai muut toimielimet
Kuntayhtymällä voi olla muita yhtymävaltuuston päättämiä toimielimiä, joiden
kokoonpanosta, päätösvallasta sekä koolle kutsumisesta määrätään hallintosäännössä.

5 luku

OMISTAJAOHJAUS

15 § Omistajaohjaus
Kuntayhtymän johdolla ja jäsenkunnilla on neuvottelumenettely, jossa sovitaan kuntayhtymän talouden ja toiminnan pitkän aikavälin suunnittelua ja tavoitteita koskevista periaatteista ottaen huomioon palvelujen järjestäminen ja
tuottaminen, palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka sekä
palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.
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6 luku TALOUS
16 § Peruspääoma ja jäsenkuntien osuudet varoista sekä vastuut veloista ja
velvoitteista
Kullakin jäsenkunnalla on seuraavasti määritelty osuus kuntayhtymän
suuteen:
k = p + (q/Q) * (K - P),

omai-

missä

k=
p=

osuuden euromääräinen arvo
kunnan yhtymään maksama peruspääoma lisättynä käyttöoikeuden korvauksilla, joista on vähennetty 40 vuoden mukaiset tasapoistot ilman indeksikorjausta
q = kunnan viimeisen kymmenen täyden kalenterivuoden aikana
suorittama käyttömaksu vedestä
Q = jäsenkuntien viimeisen kymmenen täyden kalenterivuoden
aikana yhteensä suorittama käyttömaksu vedestä
K = kuntayhtymän jaettava omaisuus ja velka
P = jäsenkuntien yhtymään yhteensä maksama peruspääoma
lisättynä käyttöoikeuden korvauksilla, joista on vähennetty 40
vuoden mukaiset tasapoistot ilman indeksikorjausta
1.1.2018 jäsenkuntien osuudet olivat

Järvenpää
Kerava
Tuusula
Sipoo
yhteensä

euroa

%

1 035 726,09
1 041 598,99
1 182 533,30
1 115 678,81
4 375 537,20

23,67
23,81
27,03
25,50
100

Peruspääoman korottamisesta ja alentamisesta päättää yhtymäkokous.
Peruspääomaa voidaan korottaa yhtymävaltuuston päätöksellä siirrolla oman
pääoman muusta erästä. Muusta peruspääoman korottamisesta ja alentamisesta päättävät jäsenkunnat yhtäpitävin päätöksin.
Peruspääomaa voidaan alentaa yhtymävaltuuston päätöksellä, kun perusteena on pysyvien vastaavien määrän pysyvä alentuminen omaisuuden luovutuksen, menetyksen tai ylimääräisten poistojen taikka arvonalentumisten
seurauksena.
Uuden jäsenkunnan peruspääomasijoituksen määrästä ja suoritusajasta
päättää yhtymävaltuusto.
Kuntayhtymän on pidettävä ajantasaista rekisteriä jäsenkuntien peruspääomaosuuksista ja mahdollisista rahasto-osuuksista. Rekisterissä on eriteltävä peruspääomaosuudet ja rahasto-osuudet jäsenkunnittain.
Jäsenkuntien osuudet kuntayhtymän varoihin määräytyvät yllä kuvatulla tavalla kuntayhtymän peruspääomaosuuksien suhteessa.
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Jäsenkunnat vastaavat kuntayhtymän veloista ja velvoitteista sekä vastuista
tämän pykälän mukaisten kuntayhtymän peruspääomaosuuksien suhteessa.
Sama koskee sellaisia kuntayhtymän menoja, joita ei muutoin saada katetuiksi.
17 § Talousarvio ja -suunnitelma
Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava riittävän
ajoissa tilaisuus esitysten tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi
ja sopeuttamiseksi jäsenkuntien toiminnallisiin tavoitteisiin ja taloudellisiin
mahdollisuuksiin.
Olennaisista kuntayhtymän toimintaan ja talouteen liittyvistä muutoksista ja
hankkeista on pyydettävä jäsenkuntien lausunnot.
Yhtymähallituksen ehdotus talousarvioksi ja – suunnitelmaksi on toimitettava
yhtymävaltuustolle ja jäsenkunnille siten, että jäsenkunnilla on vähintään neljä
(4) kalenteriviikkoa aikaa esityksen käsittelemiseen.
Yhtymähallituksen esityksessä talousarvioksi ja –suunnitelmaksi on otettava
kantaa jäsenkuntien tekemiin esityksiin.
Kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvio on hyväksyttävä viimeistään
marraskuun 30. päivään mennessä, jolloin se on lähetettävä myös jäsenkunnille tiedoksi.
Muutokset talousarvioon on hyväksyttävä talousarviovuoden aikana.
Kuntayhtymän taloudesta määrätään tarkemmin hallintosäännössä.
18 § Talouden ja toiminnan seurantajärjestelmä sekä raportointi jäsenkunnille
Kuntayhtymällä on talouden ja toiminnan ajantasainen seurantajärjestelmä,
jolla todennetaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen tai niistä poikkeaminen.
Yhtymähallitus raportoi jäsenkohtaisesti vähintään kolme (3) kertaa vuodessa jäsenkuntia toiminnan ja talouden toteutumisesta.
19 § Tilikauden yli- ja alijäämän käsittely
Tilinpäätöstä käsitellessään yhtymävaltuusto voi päättää, että tilikauden ylijäämä tai osa siitä palautetaan jäsenkunnille niiden palvelujen käytön/jäsenosuuksien mukaisessa suhteessa.
Vastaavasti tilikauden alijäämän suhteen yhtymävaltuusto voi päättää, että
syntynyt alijäämä katetaan kokonaan tai osittain jäsenkunnilta perittävällä
maksulla palvelujen käytön/jäsenosuuksien mukaisessa suhteessa.
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20 § Alijäämän kattaminen
Mikäli jäsenkunnat eivät ole hyväksyneet kuntalain 119 §:n 2 momentissa
tarkoitettua selvityshenkilön tekemää ehdotusta alijäämien kattamisesta kuntalain 57 §:ssä säädetyllä tavalla, jäsenkunnat vastaavat alijäämän kattamisesta 16 §:n mukaisesti.
21 § Tilinpäätös
Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja kuntayhtymän johtaja.
22 § Kuntayhtymän tiedonantovelvollisuus
Kuntayhtymän on annettava jäsenkuntien kunnanhallituksille kuntakonsernin
taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot.

7 luku

KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHOITUS

23 § Kuntayhtymän toiminnan rahoitus
Kuntayhtymän toiminta rahoitetaan vesilaitostoiminnan palvelujen myynnillä
jäsenkunnille. Vedenmyynnin yksikkömaksu, joka määräytyy omakustannusperiaatteen mukaisesti, on kuutiometriä kohden kultakin jäsenkunnalta sama.
Mikäli kuntayhtymä myy palveluja muille kuin jäsenkunnilleen, veloitetaan
näistä palveluista yhtymähallituksen vahvistama, täyden korvauksen periaatteella määritelty maksu.
24 § Investoinnit ja pääomarahoitus
Kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta investointimenoon jäsenkunnan
rahoitusosuutena, jäsenkunnan suostumuksella peruspääoman korotuksena
tai lainana rahoituslaitokselta.
Kuntayhtymä voi varautua investointeihin myös tulorahoituksen kautta.
Jäsenkuntien rahoitusosuuden tai peruspääoman korotuksen ehdoista päättää yhtymävaltuusto hankekohtaisesti.
Jäsenkuntien rahoitusosuus investointimenoihin määräytyy 16 §:ssä kuvattujen osuuksien mukaisessa suhteessa.
25 § Suunnitelmapoistot
Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet hyväksyy yhtymä-valtuusto.
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26 § Jäsenkunnan maksuosuuden ja muiden maksujen erääntyminen ja
viivästyskorko
Kuntayhtymä määrittää jäsenkunnille maksuosuuksien sekä muiden maksujen ja suoritusten erääntymisajat siten, että maksajille jää vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää suoritusaikaa.
Viivästyneestä suorituksesta peritään korkolain mukainen viivästyskorko.
27 § Rahastot
Kuntayhtymällä voi olla omaan pääomaan kuuluvia rahastoja, joiden perustamisesta ja säännöistä päättää yhtymävaltuusto.

8 luku

HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS

28 § Tarkastuslautakunta
Kuntayhtymässä on tarkastuslautakunta, jonka tehtävistä säädetään kuntalaissa. Tarkastuslautakunnan kokoonpanosta, toimivallasta ja koollekutsumisesta määrätään tarkemmin hallintosäännössä.
29 § Hallinnon ja talouden tarkastus
Hallinnon ja talouden tarkastamisessa noudatetaan mitä, siitä on säädetty
kuntalaissa ja määrätään hallintosäännössä.
30 § Sisäinen tarkastus
Kuntayhtymällä on sisäisen tarkastuksen toiminto. Sisäisen tarkastuksen toiminnasta määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

9 luku

KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN JA LOPPUSELVITYS

31 § Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys
Kuntayhtymä on purettava, jos sen tehtävät on siirretty toisen kuntayhtymän
tai jäsenkuntien muutoin hoidettavaksi. Purkaminen on suoritettava välittömästi tällaisen järjestelyn tapahduttua. Päätöksen kuntayhtymän purkamisesta tekevät jäsenkuntien valtuustot.
Jäsenkuntien valtuustot päättävät kuntayhtymän purkamisen yksityiskohtia
koskevasta sopimuksesta.
Kuntayhtymän purkautuessa yhtymähallitus huolehtii loppuselvityksestä,
elleivät jäsenkunnat sovi muusta järjestelystä. Kuntayhtymän varat vähennettynä loppuselvityksen aiheuttamilla kustannuksilla ja kuntayhtymän veloilla,
jaetaan jäsenkunnille 16 §:ssä määrätyllä tavalla peruspääomaosuuksien suhteessa. Jos velat ovat varoja suuremmat, jäsenkunnat ovat velvollisia suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa.
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Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät loppuselvityksen.
Viimeinen tilinpäätös ja vastuuvapaus käsitellään jäsenkuntien valtuustoissa.
32 § Perussopimuksen muuttaminen
Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien
jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.
33 § Sopimuksesta aiheutuvien erimielisyyksien ratkaiseminen
Yhteistoimintasopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan hallintoriita-asioina Helsingin hallinto-oikeudessa.

10 luku MUUT EHDOT
34 § Käyttöoikeuden korvaus
Jäsenkunnalla, jonka alueella kuntayhtymän vesijohto sijaitsee, on oikeus
käyttää mainittua johtoa vedenjakeluun. Korvauksena tästä oikeudesta on
kunnan maksettava kuntayhtymälle yksikköhintainen, pituusmetriä kohden
määritetty korvaus, jonka yhtymähallitus vahvistaa vuosittain. Perusteena korvauksen määrittämisessä tulee olla nimelliskooltaan 150 mm:n vesijohdon rakentamiskustannus, josta korvauksen määrä on puolet.
Johto-osuuksia, joiden osalta korvaus on suoritettava, ovat kaikki ne johdot,
jotka sijaitsevat asema- tai rakennuskaavoitetuilla alueilla. Kaavoitetun alueen ulkopuolella lunastettava vähimmäismäärä on 50 metriä jokaista liittyjää
kohden. Mikäli lunastettujen liittyjien tiheys yhtenäisellä, vähintään 1 km:n pituisella johto-osuudella on enemmän kuin 20 kpl/km, uusista liittyjistä ei korvausta suoriteta.
35 § Runsaasti vettä käyttävän laitoksen perustaminen jäsenkunnan alueelle
Jos jäsenkuntaan perustetaan runsaasti vettä käyttävä laitos, joka vaikuttaa
kunnan vedenkulutukseen sitä huomattavasti nostaen, voi kuntayhtymä rajoittaa ko. kuntaan toimitettavan veden määrää tämän laitoksen käyttämän vesimäärän osalta.
36 § Putkien ja laitteiden siirtäminen ja kustannusten jakaminen
Alle 40 vuotta vanhojen liikelaitoskuntayhtymän putkien ja laitteiden osalta jäsenkunnan kaavoituksen, rakentamisen tai muun toiminnan seurauksena siirrettävien liikalaitoskuntayhtymän putkien ja laitteiden siirron kustannuksista liikelaitoskuntayhtymä vastaa putkimateriaalin hankinnasta. Muista siirtämisen
aiheuttamista kustannuksista, kuten suunnittelu-, rakentamis- yms. kuluista
vastaa ko. jäsenkunta.
40 vuotta ja sitä vanhempien liikelaitoskuntayhtymän putkien ja laitteiden siirrosta, jotka tapahtuvat edellä mainituista syistä, kustannukset näiden putkien
ja laitteiden siirrosta jaetaan suhteessa 50/50 liikelaitoskuntayhtymän ja kyseessä olevan jäsenkunnan kesken.
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11 luku VOIMAANTULO
37 § Voimaantulo
Tämä perussopimus tulee voimaan 1.1.2019.
Vuonna 2017 alkaneelle valtuustokaudelle valitut toimielimet jatkavat kyseisen
valtuustokauden loppuun.

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä

Yh 23.8.2018/ 33 § / liite 2

TALOUSARVIO VUODELLE 2019
Toiminnalliset tavoitteet

1

Kuntayhtymän perustavoitteena on toimittaa korkealaatuista, vähintään normien
mukaista talousvettä jäsenkuntien ja muiden sopimusasiakkaiden jakeluverkkoihin
häiriöttömästi ja edullisesti, sekä toimia aktiivisesti käytössään olevien
pohjavesivarojen puhtaana säilyttämiseksi ja niiden antoisuuden turvaamiseksi.

2

Tuotantolaitoksilta lähtevien vesien laadulle asetetaan normivaatimuksia
tiukemmat tavoitteet seuraavien parametrien osalta kuntayhtymän strategiassa
esitetyn mukaisesti:
-koliformiset bakteerit 0 pmy/100ml
-rautapitoisuus alle 0,2 mg/l
-mangaanipitoisuus alle 0,05 mg/l

3

Käyttöhäiriöiden, joiden on todettu vaikuttaneen vedenkäyttäjien veden laatuun tai
saatavuuteen, lukumääräisenä tavoitteena on nolla.

4

Kuntayhtymän henkilöstön ammattitaito ja motivoituneisuus työhönsä pidetään
korkeatasoisena ja sairauspoissaoloprosentti alhaisena.
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Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä

1. TULOSLASKELMAOSA
Määrälliset tavoitteet
TP 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021
Veden myynti
Veden hinta

milj.m3
e/m3, alv 0%

9,17

9,15

9,20

9,25

9,30

0,3600

0,3700

0,3800

0,3900

0,4000

Tuloslaskelma
TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021
1000 e
1000 e
1000 e
1000 e
1000 e
TOIMINTATULOT

3450

3708

3830

3922

4034

TOIMINTAMENOT

2287

2473

2538

2512

2542

TOIMINTAKATE

1164

1235

1292

1410

1492

-41

-44

-42

-70

-70

VUOSIKATE

1123

1191

1250

1340

1422

POISTOT

1216

1200

1246

1400

1400

SATUNNAISET ERÄT

0

0

0

0

0

TILIKAUDEN TULOS

-93

-9

5

-60

22

0

0

0

0

0

33

33

33

33

33

0

0

0

0

0

-60

24

38

-27

55

RAHOITUSTUOTOT (+) JA -KULUT(-)

VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS
POISTOERON MUUTOS
TILIKAUDEN VEROT
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
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Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä

2. INVESTOINTIOSA
TP 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021
1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €
RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT
Yhdysjohto Talma-Söderkulla
Diggarinkadun vesijohto ja Poikkitien alitus
Toimiston remontti
Rusutjärven varavoima ja aurinkosähkö
Verkostosaneeraukset
YHTEENSÄ

114
163
11

288

2000

2000

1000

1000

MAANHANKINNAT
IRTAIMISTOHANKINNAT
INVESTOINNIT YHTEENSÄ

600

500
300

600

800

100

20

20

70

20

20

308

2020

1070

920

820
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Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä

3. RAHOITUSOSA
TP 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Varsinainen toiminta ja investoinnit
Vuosikate
Satunnaiset erät
Investoinnit
Käyttöomaisuusinvestoinnit
Rahoitusosuudet investointeihin
Käyttöomaisuuden myyntituotot
Varsin. toiminta ja investoinnit, netto
Rahoitustoiminta
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Muut maksuvalmiuden muutokset
Vaikutus maksuvalmiuteen

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1123
0

1191
0

1250
0

1340
0

1422

308

2020

1070

920

820

815

-829

180

420

602

0

1300

1000

0

0

404
-141

500
0

600
0

600
0

600
0

552

-29

580

-181

2
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TILI

Toteuma 2017

Budjetti 2018

Budjetti 2019

3001 Veden myynti
3060 Liiketoiminnan muut tuotot
3330 Muut tuet ja avustukset
3530 Muut toimintatuotot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

3 393 608
44 999
2 281
9 727
3 450 615

3 385 500
320 000
2 200
0
3 707 700

3 516 000
312 000
2 200
0
3 830 200

-445 961
-35 642
-481 603
-4 718
-2 450
-95 064
-4 655
-123
-5 318
1 004
-111 324
-592 928

-561 000
-76 000
-637 000,00
-6 370
-5 000
-153 000
-8 000

-555 000
-50 000
-605 000
-6 000
-5 000
-105 000
-6 500

-17 000
0
-189 370,00
-826 370

-15 000
0
-137 500
-742 500

-3 844
-1 069
-104 717
-61 309
-10 280
-17 758
-23 095
-5 946
-74 251
-253 964
-120 700
-51 595
-270 916
-8 311
-67 623
-4 831
-1 200
-13 240
-1 483
-47 337
-11 076
-6 282

-4 500
-1 200
-100 000
-40 000
-10 000
-20 000
-24 000
-5 000
-80 000
-150 000
-117 150
-50 000
-280 000
-5 000
-70 000
-5 000
-1 500
-35 000
-2 000
-70 000
-18 000
-18 000
-8 500
-3 500
-1 118 350

-5 000
-1 200
-140 000
-60 000
-5 000
-20 000
-25 000
-5 000
-85 000
-200 000
-117 150
-50 000
-300 000
-6 000
-80 000
-5 000
-1 000
-35 000
-1 500
-60 000
-18 000
-10 000
-10 000
-5 000
-1 244 850

TOIMINTATULOT

TOIMINTAMENOT
HENKILÖSTÖMENOT
4000 Maksetut palkat
4060 Jaksotetut palkat
* Palkat
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut
4110 Työttömyysvakuutusmaksut
4120 KEVA-maksut
4140 Tapaturmavakuutusmaksut
4150 Muut sosiaalivakuutusmaksut
4160 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut
4210 Tapaturmakorvaukset
* Henkilösivumenot
HENKILÖSTÖMENOT YHTEENSÄ
PALVELUJEN OSTOT
4340 Toimistopalvelut
4341 Pankkipalvelut
4343 Asiantuntijapalvelut
4345 Automaation ylläpitopalvelut
4350 Painatukset ja ilmoitukset
4360 Posti-ja telepalvelut
4370 Vakuutukset
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut
4390 Laitosten ja alueiden kunn.pitopalvelut
4391 Verkoston kunnossapitopalvelut
4392 Liittymän vuosimaksu, PSV
4393 Käyttömaksut, PSV
4394 Sähkön siirto
4400 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut.
4401 Laboratoriopalvelut
4402 Auton huolto ja kunnossapitopalvelut
4410 Majoitus-ja rav.palv.hallinto
4414 Majoitus-ja rav.palvelut
4420 Matkustus-ja kulj.palvelut,hallinto
4422 Matkustus-ja kulj.palvelut
4430 Sosiaali-ja terveyspalvelut
4440 Koulutus-ja kultt.palvelut
4450 Jäsenmaksut
4470 Muut palvelut
PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ

-9 000
-1 169 827

Yh 23.8.2018 / § 33 / liite 3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT
4500 Toimistotarvikkeet
4512 Kirjat ja lehdet
4520 Elintarvikkeet, hallinto
4522 Elintarvikkeet
4530 Vaatteisto
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet
4550 Puhdistusaineet-ja tarvikkeet
4560 Poltto-ja voiteluaineet
4570 Sähkön hankinta
4580 Kalusto
4581 Autotarvikkeet
4590 Rakennusmat. ja kunnossapito, laitokset
4591 Rakennusmat. ja kunnossapito, verkosto
4592 Kemikaalit
4600 Muu materiaali
4601 Merkkipäivä ym.lahjat
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT YHTEENSÄ
MUUT TOIMINTAMENOT
4800 Maa-ja vesialueiden vuokrat
4820 Rakennusten ja huon.vuokrat
4821 Yhtiövastike
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat
4860 Muut vuokrat
* Vuokrat
Muut kulut
4910 Välittömät verot
MUUT TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ
TOIMINTAKATE
RAHOITUSTULOT JA MENOT
6170 Muut rahoitustuotot
6210 Korkokulut lainoista
6330 Viivästyskorot
RAHOITUSTULOT JA MENOT YHTEENSÄ
VUOSIKATE
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
7110 Poistot muista pitkävaikutteisista menoista
7130 Poistot rakennuksista
7140 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista
7150 Poistot koneista ja kalustosta
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ
**** TILIKAUDEN TULOS
8550 Poistoeron vähennys
9900 Ennakkoverot
**** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-3 042
-2 108
-423
-2 212
-5 467
-641
-4 374
-173 038
-11 100
-4 928
-97 327
-108 338
-12 188
-7 007
-7 435
-439 626

-2 000
-2 000
-1 000
-2 000
-5 000
-500
-500
-9 000
-200 000
-15 000
-2 000
-80 000
-110 000
-2 000
-3 000
-4 000
-438 000

-2 000
-2 000
-1 000
-2 000
-5 000
-500
-700
-9 000
-200 000
-15 000
-5 000
-90 000
-110 000
-12 000
-3 000
-5 000
-462 200

-9 375
-18 699
-21 450
-550
-1 771
-51 845

-12 000
-20 000
-22 000
-2 000

-12 000
-20 000
-22 000
-2 000

-56 000

-56 000

-33 012

-34 000

-32 000

-84 856

-90 000

-88 000

-2 287 237

-2 472 720

-2 537 550

1 163 378

1 234 980

1 292 650

1 800
-41 870
-29
-40 099

0
-44 000

0
-42 000

-44 000

-42 000

1 123 279

1 190 980

1 250 650

-44 606
-776 937
-371 395
-22 777
-1 215 715

-47 000
-777 000
-355 000
-21 000
-1 200 000

-48 500
-794 000
-387 000
-16 000
-1 245 500

-92 435

-9 020

5 150

32 667
0
-59 768

32 667
0
23 647

32 667
0
37 817

