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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018
1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa
1.1 Toimitusjohtajan katsaus
Kuntayhtymän 51. toimintavuosi sujui teknisesti jo totutulla varmalla tavalla. Veden laatu
vedenottamoilla oli moitteeton, eikä vedentoimituksessa esiintynyt ongelmia ja talouskin oli
kunnossa. Merkillepantavinta toiminnassa oli vesiasioiden uudelleen organisointi. Operatiivisen toiminnan yhdistäminen Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän
kanssa saatiin toteutettua vuoden 2017 kuluessa siten, että henkilökunta ja operatiiviset
toiminnot siirtyivät Tuusulan seudun vesilaitokselle 1.1.2018 alkaen. Vuoden 2018 aikana
henkilökunnan työpanosta on jaettu sen mukaan, kun operatiivinen toiminta kummassakin
kuntayhtymässä on kulloinkin vaatinut.
Veden laadun varmistamiseksi on jo lainsäädäntöpuolella korostettu riskien hallintaa. Kuntayhtymässä toteutettiin vuoden 2016 aikana perusteellinen riskienhallintaprojekti WSP
(Water Safety Plan), jonka tuloksena kirjattuja riskikohteita laitoksilla, johtoverkoissa, vesiasemilla ja erityisesti pohjavesialueilla on toimintavuoden aikana korjattu ja edelleen korjataan ja seurataan jatkuvana prosessina.
Sipoon Söderkullassa oli syyskuussa muutaman päivän ajan vedenkeittokehotus vesitornista löytyneiden koliformisten bakteerien vuoksi. Tämän seurauksena torniin asennettiin
ultravioletti-desinfiointilaite.
Vuonna 2018 myyty kokonaisvesimäärä kasvoi 4,1 % edellisvuoteen nähden ja oli 9,55
milj m3. Veden kulutus kasvoi voimakkaasti touko-elokuussa poikkeuksellisen kuuman ja
kuivan kesän aikana jopa 20 % keskimääräistä suuremmaksi. Ajoittain kuntayhtymän tuotantokapasiteetti oli täysimittaisesti käytössä.
Päijännetunnelin Korpimäen pumppaamolta pumpattiin Tuusulan seudun veden toisella
pumpulla raakavettä Nurmijärven koeimetyskohteisiin Teilinummen pohjoispäähän n. 0,27
milj m3 viime vuonna. Hanke sijoittuu vuosille 2018 ja 2019.
Kuntayhtymän talous toteutui kaiken kaikkiaan talousarviota paremmin. Toimintakate oli
20,5 % talousarviota parempi. Tilikauden tulos ennen varauksia ja veroja on noin 240 000
euroa, kun talousarviossa varauduttiin noin -9.000 euron tulokseen. Toimintatuotot olivat
yhteensä 4,0 milj.euroa (muutos +16 % edellisvuodesta) ja vuosikate noin 1,4 milj.euroa
(36 % tuotoista, muutos +3,4 % edellisvuodesta).
Investointeihin kertomusvuonna käytettiin yhteensä 1.711.859 euroa. Suurin investointi oli
Talma-Söderkullan yhdysvesijohdon rakentaminen Sipoossa.
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1.2 Kuntayhtymän hallinto
1.2.1 Yhtymävaltuusto
Vesilaitoksen ylintä päätäntävaltaa käyttävään yhtymävaltuustoon kertomusvuonna kuuluivat seuraavat henkilöt:
varsinainen jäsen

varajäsen

Leppiaho Kari

Vehter Marjo

kaupungista Majanen Liisa

Sitolahti Jyrki

Järvenpään

Keravan

Pyy Markku

Laalo Hannu

Meritie Taru

Hongisto Lauri

Husari Tuija

Salonen Kari

kaupungista Tsokkinen Juhani

Harjula-Jalonen Leena

Välikangas Aleksi

Honkasalo Ossi

Valkonen Veikko

Lind-Mäki Aila

Sipoon

Hämäläinen Monika

Laine Jaana

kunnasta

Kopra Juhani

Viita Mari

Oljemark Karl-Erik

Engblom Charlotta

Virtanen Teija

Kalvia Matti

Tuusulan

Huusko Outi

Sonkkanen Leila

kunnasta

Piippo Antti

Stellberg Kari

Rouvinen Mervi

Malingrey Cathrine -> 3/2018 asti
Nybäck Riitta -> 3/2018 alkaen

Seuna Veikko

Vihanto Juhani

Yhtymävaltuuston toimikausi on 2017 – 2021. Puheenjohtajana toimi Antti Piippo, 1. varapuheenjohtajana Mervi Rouvinen ja 2. varapuheenjohtajana Juhani Tsokkinen.
Valtuusto kokoontui 2018 aikana 2 kertaa, tavanomaisen tilinpäätöskokoukseen sekä talousarviokokoukseen.

Yh 2 / 7.3.2019 / § 7, liite 1

3

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä
TOIMINTAKERTOMUS 2018

1.2.2 Tarkastuslautakunta
Yhtymävaltuuston valitseman tarkastuslautakunnan kokoonpano kertomusvuonna oli seuraava:
varsinainen jäsen

varajäsen

Aleksi Välikangas Keravalta

Merja Juutilainen Keravalta

Jorma Soini Tuusulasta

Outi Huusko Tuusulasta

Marketta Pohjanheimo Järvenpäästä

Ilkka Jokinen Järvenpäästä

Teija Virtanen Sipoosta

Matti Kalvia Sipoosta

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana toimi Aleksi Välikangas, varalla Teija Virtanen.
Yhtymävaltuuston valtuustokaudelleen valitsemana tilintarkastajina toimi JHTT-tilintarkastaja Ilpo Malinen BDO Audiator Oy:stä.
1.2.3 Yhtymähallitus
Valtuuston valitseman yhtymähallituksen kokoonpano vuonna 2018 oli seuraava:
varsinainen jäsen

varajäsen

Järvenpään

Tuija Kuusisto

Hermanni Meronen

kaupungista

Kari-Pekka Rosenholm

Raija Latva-Karjanmaa

Keravan

Leena Harjula-Jalonen

Juhani Tsokkinen

kaupungista

Iiro Silvander

Marja Tammilehto

Sipoon

Ari Tamminen

Mari Viita

kunnasta

Lilli Kahri

Matti Hyhkö

Tuusulan

Matti Oksanen

Cathrine Malingrey -> 3/2018 asti

kunnasta

Riitta Nybäck -> 3/2018 alkaen
Maria Mantela

Marjut Kylliäinen

Yhtymähallituksen puheenjohtajana toimi Tuija Kuusisto, varapuheenjohtajana Lilli Kahri.
Asioiden esittelijänä oli toimitusjohtaja Kari Korhonen. Yhtymähallitus kokoontui vuoden
2018 aikana yhteensä 10 kertaa. Kokouksissa sihteerinä toimi taloussihteeri Sari Passila.
1.3 Yleinen taloudellinen kehitys
Yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtui selvää nousua vuoden 2018 aikana. Korkotaso pysyi erittäin alhaisena koko vuoden.
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1.4 Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa
Kuntayhtymän tehtäväkenttään tuli kertomusvuonna muutoksia Tuusulan seudun vesilaitos
kuntayhtymän ja Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän uusorganisointi. Jäsenyhteisöjen tahtotilan mukaisesti kuntayhtymien operatiivinen toiminta yhdistettiin siten, että perusyksiköt jäivät omiksi taseyksiköikseen. Uusi organisaatio aloitti 1.1.2018
yhteisissä tiloissa Kirkkotie 49:ssä.
Talouspuolella toteuma oli parempi kuin talousarvio. Tilikauden tulos oli talousarviotavoitetta
parempi. Tilikauden ylijäämä on vastaavasti talousarviota suurempi.
1.5 Henkilöstö
Kertomusvuoden aikana vakituisessa henkilökunnassa tapahtuneet muutokset johtuivat Kuvesin henkilökunnan siirtymisestä TSV:n henkilökuntaan.
Kuntayhtymän henkilökunta vuoden 2018 lopussa oli seuraava:
Toimitusjohtaja

Kari Korhonen

Käyttöpäällikkö

Tuomas Turunen

Käyttöinsinööri

Teemu Järvinen

Vesistötutkija

Jaana Hietala

Käyttömestari

Ossi Laaksonen

Taloussihteeri

Sari Passila

Toimistosihteeri

Leni Lappalainen

Vesilaitoksen hoitajat

Eero Kittelä, sähkövastaava
Harri Ilvonen
Erkki Laaksonen
Jarmo Nivalainen
Visa Veijanen

1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan
kehittymiseen vaikuttavista seikoista
Henkilöstön ikärakenne on viime vuosina ollut usein esillä riskimielessä, kun keski-ikä nousi
selvästi yli 50 vuoden. Tähän on saatu nuorennusta, kertomusvuoden lopussa kuntayhtymän 12 viran- ja toimenhaltijan keski-ikä oli 45,8 vuotta.
Rahoitusriskit ovat nousseet kuntayhtymässä uuteen valoon viimeisten vuosien aikana, kun
lainakanta on kasvanut merkittävästi. Kertomusvuonna lainaa otettiin 1 M€ lisää. Vuoden
lopussa lainakanta kokonaisuudessaan oli 6,0 milj.euroa. Kilpailutukseen perustuen kaikki
lainaerät on nostettu Kuntarahoitus Oy:ltä. Vuoden 2015 alussa tehtiin osalle lainaa (1,5
milj.euroa) korkosuojaus, josta tehtiin sopimus Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa. Muut
jäljellä olevat lainaerät pientä poikkeusta lukuun ottamatta ovat 6 kk Euribor koroilla.
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Vahinkoriskit ovat kuntayhtymän toiminnan kannalta eniten kysymyksiä herättävät. Talousveden toimitusvarmuus ja laatu tulee taata kaikissa olosuhteissa. Tilanteisiin on varauduttu
monin eri tavoin, mm. tiedottamisrutiineja ja yhteistyötä tiedotusammattilaisten ja pelastuslaitosten kanssa on tehostettu. Vuodelta 2009 peräisin olevaa varautumissuunnitelmaa on
pidetty ajan tasalla tällaisten tilanteiden varalle.
Jatkuvana rutiinina on pidetty yhteistyökokouksia jäsenvesilaitosten, terveysviranomaisten,
tiedotusammattilaisten ja pelastuslaitosten kanssa. Vuoden 2018 aikana toteutettiin myös
käytännön harjoitus Tuusulan Veden, terveysviranomaisen, tiedotuksen ja pelastuslaitoksen
kanssa.
Veden riittävyyden turvaamiseksi aloitettiin vuonna 2017 Jäniksenlinnassa projekti, jolla pyritään saamaan noin 4.000 m3/d lisää vettä tuotantoon. Vuoden 2018 aikana hanke eteni
siten, että tutkimuksissa saatiin selville kolme uutta imeytyskaivon paikkaa, joista kaksi on
kuntayhtymän omalla maalla. Myös syöttölinjan suunnittelu imeytyskaivoille aloitettiin.
1.7 Ympäristötekijät
Tuusulan seudun vesilaitos ei käytä toiminnassaan teollisesti valmistettuja kemikaaleja lainkaan, mistä syystä ympäristötekijöiden osuus toiminnassa on vähäistä. Suurin ympäristötekijä normaalioloissa on pohjaveden pumppaus maaperästä, jolla muutetaan luonnon normaalia tasapainoa. Samaan asiaan liittyy myös tekopohjaveden valmistus, kun Päijännetunnelin vettä johdetaan maaperään. Kaikille näille toiminnoille on olemassa voimassa olevat oikeudelliset luvat, joita viranomaiset valvovat, eikä näiden suhteen ole havaittavissa
hälyttäviä merkkejä. Tarkkailuvelvoitteiden suhteen kuntayhtymä päätti yhdessä neljän paikallisen yrityksen kanssa yhteistarkkailun järjestämisestä Hyrylän, Lahelan ja Rusutjärven
pohjavesialueilla. Vuoden 2017 alusta lukien tarkkailutoimenpiteistä vastaa konsulttitoimeksiantona Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Viime vuoden aikana
myös muu pohjavesitarkkailuraportointi annettiin em. vesiensuojeluyhdistyksen hoidettavaksi.
Toisesta näkökulmasta ympäristötekijät ovat erittäin tärkeitä vesilaitoksen toiminnalle. Riskit
pohjavesien puhtaana pitämiseksi ovat tunnetut. Riskejä on torjuttu mm. antamalla lausuntoja kaavoitus- ja rakennushankkeista sekä laatimalla pohjavesialueiden suojelusuunnitelmia. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat kattavat kaikki kuntayhtymän käytössä olevat
pohjavesialueet, joskin vanhimpiin niistä kohdistuu jo päivittämistarve. Kertomusvuoden aikana valmistui yhdessä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen, Uudenmaan ELY-keskuksen sekä Järvenpään kunnan kanssa suojelusuunnitelman päivitys Myllylän pohjavesialueelle.
2. Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä
Kuntayhtymälle laadittiin vuonna 2017 ohjeet sisäisen valvonnan järjestämisestä ja ne hyväksyttiin kuntayhtymän hallituksessa 23.11.2017 ja ne otettiin käyttöön 1.1.2018 alkaen.
2.1 Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen
Toimintavuoden aikana ei ole esiin tullut sellaisia oikeusseuraamuksia, joiden perusteella
olisi syytä epäillä säännösten, määräysten tai päätösten noudattamisrikkomuksia.
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2.2 Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin
pätevyys ja luotettavuus
Tavoitteiden toteutumisessa, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuudessa ei toimintavuonna ole esiintynyt sellaista poikkeuksellisuutta, mikä vaatisi korjausehdotuksia.
2.3 Riskienhallinta
Riskien hallintaa on ohjattu viime vuosina riskienhallintaprojektista (WSP) saadun sovelluksen avulla.
Muita riskienhallinnan keinoja kuntayhtymässä ovat olleet laaditut suunnitelmat eri tilanteisiin. Lakisääteinen poikkeusolojen valmiussuunnitelma on päivitetty vuonna 2013. Häiriötilanteiden varautumissuunnitelma vuodelta 2009 on jalkautettu koko henkilökunnan käyttöön
ja sitä päivitetään jatkuvana prosessina.
Riskienhallintaa on toteutettu myös vakuutuksien avulla. Kuntayhtymän omaisuus on vakuutettu täydestä arvostaan, vakuutuskohteet ja määrät on vuosittain tarkistettu vakuutuksia
hoitavan yhtiön kanssa. Toiminnalle on myös vastuuturva-, erityisesti tuotevastuuturvavakuutus, joka kattaa mahdollisesta veden toimitukseen liittyvästä vahingosta yksityisille veden käyttäjille. Tuotevastuuturvan enimmäismäärä vuonna 2018 on ollut 2,0 M€. Vakuutusyhtiönä kertomusvuonna on ollut IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy. Vakuutussopimus on tehty
yhtymähallituksen päätöksellä ja sen seurantavastuu on toimitusjohtajalla.
2.4 Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta
Kuntayhtymän omaisuus on pääasiassa maaomaisuudessa, veden tuotantolaitoksissa sekä
maahan asennetuissa vesijohdoissa. Omaisuuteen kuuluu myös noin 5,46 %:n osuus Päijänne-tunnelista. Kertomusvuonna ei omaisuuteen tullut muutoksia.
Omaisuuden muutokset, lähinnä investointien toteuttamiset ja maakaupat, suoritetaan yhtymähallituksen päätöksiin perustuen. Vähäisemmät hankinnat, niiden kilpailutukset ja hankintapäätökset ovat suoraan toimitusjohtajan päätösvallassa.
2.5 Sopimustoiminta
Kuntayhtymää sitovat sopimukset, niiden noudattaminen ja ajanmukaistamisen tarve ovat
toimitusjohtajan vastuulla.
2.6 Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä
Erillistä sisäistä tarkastustoimintaa ei kuntayhtymässä ole järjestetty. Perusteena tälle on
kuntayhtymän koko sekä toimintakentän selkeys ja vakiintuneisuus.
2.7 Strategiset mittarit
Yhtymävaltuuston vuonna 2011 tekemällä ja vuonna 2016 uusitulla strategiapäätöksellä on
asetettu strategisia mittareita ja niille tavoitearvoja. Tässä yhteydessä raportoidaan näitä
mittareita ja niiden kehittymistä vuodesta 2010 alkaen.
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2.7.1 Veden laatu
Vedentuotantolaitoksilta lähtevän veden laadulle on asetettu seuraavat strategiset mittarit
talousvesinormin suositusarvoihin perustuen:
-koliformiset bakteerit, suositus 0 pmy/100 ml
-rautapitoisuus, suositus 0,2 mg/l
-mangaanipitoisuus, suositus 0,05 mg/l
Tavoitteeksi on asetettu nollaraja.
Seurantataulukko:
Vuosi

koliformiset

rauta

mangaani

analyysimäärä

analyysimäärä

analyysimäärä

2010

127

123

123

373

0

2011

135

124

124

383

0

2012

132

121

130

383

0

2013

139

131

131

401

0

2014

129

129

129

387

0

2015

132

132

132

396

0

2016

134

133

133

400

0

2017

132

132

132

396

0

2018

130

130

130

390

0

analyysimäärä

ylitysten
määrä

yhteensä

Yhteensä edellä mainittuja analyysejä tehtiin 390 kpl, yhtään ylitystä ei tapahtunut, joten
tavoite saavutettiin.
2.7.2 Käyttöhäiriöt
Käyttöhäiriöiksi laitoksella kirjataan kaikki sellaiset laitoksen omaan käyttöön ja hallintaan
kuuluvat häiriötilanteet, joilla todetaan olevan vaikutusta tai selkeä vaikutusmahdollisuus vedenkäyttäjien saaman veden laatuun. Vuoden aikana tällaisia tapauksia ei kirjattu. Tavoitetasoa 0 kpl/vuosi saavutettiin kertomusvuonna.
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Seurantataulukko:
Vuosi

tavoite

toteutunut

ylitysten
määrä

2010

0

0

0

2011

0

3

3

2012

0

1

1

2013

0

0

0

2014

0

1

1

2015

0

2

2

2016

0

1

1

2017

0

1

1

2018

0

0

0

2.7.3 Henkilöstön sairauspoissaolot
Kertomusvuoden aikana kirjattiin yhteensä 50 työpäivää sairauspoissaoloihin. Lasten sairauksiin liittyviä poissaoloja ei ollut. Myöskään työtapaturmista johtuvia poissaoloja ei ollut.
Seurantataulukko:
Vuosi Poissaolot
sairaudesta

Poissaolot
työtapaturmista

Sairauspoissaolo%

yhteensä

Työpäivien lukumäärä*

Poissaolot

(työpäivien mukaan)

2010

45

0

45

2495

1.80

2011

34

2

36

2438

1.48

2012

79

0

79

2679

2.95

2013

49

12

61

2578

2.37

2014

43

0

43

2698

1.59

2015

27

0

27

2540

1.06

2016

61

0

61

2520

2.42

2017

29

0

29

2394

1,21

2018

50

0

50

3012

1,66

*työpäivien lukumäärä kalenterivuoden todelliset työpäivät kerrottuna henkilökunnan lukumäärällä.
Sairauspoissaolot laskettuna ilman työtapaturmia ja lasten sairauksia vuonna 2018 on
1.66 %.
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TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU

Talousarvio
2018
INVESTOINTIOSA
Investoinitimenot
Pysyvien vastaavien luovutustuotot
TULOSLASKELMAOSA
Toimintatulot
Myyntituotot
Muut tuotot
Toimintamenot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Palvelujen ostot
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Liiketoiminnan muut kulut
Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Tilikauden tulos
Poistoeron lisäys (-)/ vähennys (+)
Tuloverot
Tilikauden yli-/alijäämä
RAHOITUSOSA
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Investointien rahavirta
Investoinitimenot
Pysyvien vastaavien luovutustuotot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoitustoiminta
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Vaikutus maksuvalmiuteen
Toimintakateprosentti
Vuosikateprosentti
Kertynyt yli-/alijäämä 1000 €

2 020 000
2 020 000
0

9
Toteutuma
2018

Poikkeama
yli+/ali-

Toteutuma
%
84,75
84,75

Tilinpäätös
2017

1 711 858,69
1 711 858,69
0,00

-308 141
-308 141
0

3 707 700
3 385 500
322 200
-2 472 720,00
-1 556 350,00
-438 000
-1 118 350
-826 370
-637 000
-189 370
-153 000
-36 370
-90 000
1 234 980,00
-44 000
1 190 980

4 002 034,16
3 952 806,64
49 227,52
-2 549 963,61
-1 624 985,00
-410 673,91
-1 214 311,09
-839 728,55
-680 050,19
-159 678,36
-117 825,05
-41 853,31
-85 250,06
1 452 070,55
-32 994,64
1 419 075,91

0
294 334
567 307
-272 972
-77 244
-68 635
27 326
-95 961
-13 359
-43 050
29 692
35 175
-5 483
4 750
217 091
11 005
228 096

107,94 3 450 615,80
116,76 3 393 608,12
15,28
57 007,68
103,12 -2 287 237,16
104,41 -1 609 453,19
93,76
-439 626,32
108,58 -1 169 826,87
101,62 -592 927,62
106,76
-481 603,31
84,32
-111 324,31
77,01
-95 064,21
115,08
-16 260,10
94,72
-84 856,35
117,58 1 163 378,64
74,99
-40 098,84
119,15 1 123 279,80

-1 200 000
-9 020
32 667

-5 093
223 003
0

100,42 -1 215 714,64
-2 372,32
-92 434,84
100,00
32 666,64

23 647

-1 205 092,56
213 983,35
32 666,64
-8 346,89
238 303,10

214 656

1 190 980

1 419 075,91

228 096

1 123 279,80

-2 020 000
0
-829 020

-1 711 858,69
0,00
-292 782,78

308 141
0
536 237

-307 909,89
0,00
815 369,91

1 300 000
-403 532,00
67 448

1 000 000,00
-403 532,00
303 685,22
36,3 %
82,9 %
727

-300 000
0
236 237

0,00
-403 532,00
411 837,91
33,7 %
364,8 %
481

1 007,75

307 909,89
307 909,89
0,00

-59 768,20
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TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2018

1.1.-31.12.2017

4 002 034,16

3 450 615,80

-1 624 985,00

-439 626,32
-1 169 826,87 -1 609 453,19

Liikevaihto
Materiaalit ja palvelut
Aineet,tarvikkkeet ja tavarat
Palvelujen ostot
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Suunnitelman mukaiset poistot
Liiketoiminnan muut kulut

-410 673,91
-1 214 311,09
-680 050,19
-117 825,05
-41 853,31

Liikeylijäämä (-alijäämä)
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia

-481 603,31

-839 728,55
-1 205 092,56
-85 250,06

-95 064,21
-16 260,10

246 977,99

206,46
8 430,00
-41 613,05
-18,05

-32 994,64

-592 927,62
-1 215 714,64
-84 856,35
-52 336,00

41,04
1 800,00
-41 870,22
-69,66

-40 098,84

213 983,35

-92 434,84

32 666,64
-8 346,89

32 666,64
0,00

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

238 303,10

-59 768,20

Tuloslaskelman tunnusluvut:

2018
1,11 %
1,24 %
5,35 %

2017
-0,22 %
-0,54 %
-2,68 %

Poistoeron lisäys(-)tai vähennys(+)
Tuloverot

Sijoitetun pääoman tuotto %
Jäsenyhteisöjen sijoittaman pääoman tuotto %
Voitto %
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RAHOITUSLASKELMA 2018

Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Poistot ja arvonalentumiset
Rahoitustuotot- ja kulut
Satunnaiset erät
Tuloverot
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Muut maksuvalmiuden muutokset
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Rahoituksen rahavirta

1.1.-31.12.2018

1.1.-31.12.2017

246 977,99
1 205 092,56
-32 994,64

-52 336,00
1 215 714,64
-40 098,84

-8 346,89
0,00

-1 711 858,69
0,00
0,00

1 000 000,00
-403 532,00
0,00

-131 274,38
226 398,82

Rahavarojen muutos
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.

1 410 729,02

-1 711 858,69
-301 129,67

596 468,00

95 124,44
691 592,44

0,00
0,00

-307 909,89
0,00
0,00

0,00
-403 532,00
0,00

256 622,37
-115 990,46

390 462,77

1 220 116,30
829 653,53

390 462,77

1 123 279,80

-307 909,89
815 369,91

-403 532,00

140 631,91
-262 900,09
552 469,82

829 653,53
277 183,71

552 469,82
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TASE
VASTAAVAA

31.12.2018

31.12.2017

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Päijännetunnelin käyttöoikeus
Muut pitkävaikutteiset menot

4 996 093,17
436 619,53

Aineelliset hyödykkeet
Maa ja vesialueet
Rakennukset ja rakennelmat
Johtoverkostot ja laitteet
Koneet ja kalusto
Ennakkom.ja keskeneräiset hankinnat

1 195 736,89
7 022 711,02
3 901 899,11
57 524,57
1 689 226,43

Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VASTAAVAA YHTEENSÄ

516 040,49
35 621,61
3 556,80

5 432 712,70

4 996 093,17
367 895,54

5 363 988,71

13 867 098,02

1 195 736,89
7 799 647,82
4 260 509,99
50 895,45
122 265,73 13 429 055,88

2 810 532,50

2 810 532,50

22 110 343,22

21 603 577,09

555 218,90

346 027,54
49 800,07
28 116,91

423 944,52

1 220 116,30

829 653,53

1 775 335,20

1 253 598,05

23 885 678,42

22 857 175,14
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TASE 2018

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Muu oma pääoma
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
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31.12.2018

4 596 975,57
11 211 613,87
405 241,83
481 230,67
238 303,10

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
VARAUKSET
Poistoero
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Ostovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Siirtovelat
VIERAS PÄÄOMA
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

Taseen tunnusluvut:
Omavaraisuusaste, %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, %
Kertynyt alijäämä, 1000 €
Lainakanta 31.12., 1000 €
Lainasaamiset 31.12., 1000 €

31.12.2017

403 532,00
347 089,02
44 211,45
158 593,29

4 596 975,57
11 211 613,87
405 241,83
540 998,87
-59 768,20
16 933 365,04

16 695 061,94

411 055,62

443 722,26

5 587 832,00

4 991 364,00

953 425,76
6 541 257,76

403 532,00
176 101,23
0,00
147 393,71

727 026,94
5 718 390,94

23 885 678,42

22 857 175,14

2018
72,6 %
163,4 %
165,2 %
720
5 991
0

2017
75,0 %
165,7 %
167,8 %
481
5 395
0
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TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 2018
Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät
Pysyvien vastaavien arvostus
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon
vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla.
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.
Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman
liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.
Sijoitusten arvostus
Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon.
Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen
arvo palvelutuotannossa.
Rahoitusomaisuuden arvostus
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.
Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan
todennäköiseen luovutushintaan.

Johdannaissopimusten käsittely
Johdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksen. Koronvaihtosopimus on tehty suojaamistarkoituksessa.
Kuntayhtymä on sitonut pitkäaikaisten lainojen vaihtuvan koron koronvaihtosopimuksella kiinteään korkoon.
Korkojohdannaisesta aiheutuneet kassavirrat on kirjattu tilikauden aikana korkokulujen oikaisuiksi. Sopimus
ovat voimassa 19.7.2021 asti.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus sekä aikaisempiin tilikausiin kohdistuneet
tuottojen ja kulujen sekä virheiden korjaukset
Tilinpäätös on vertailukelpoinen edelliseen tilikauteen ja siihen ei sisälly tuottojen, kulujen
tai virheiden korjauksia.
TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Toimintatuotot
Veden myynti
Liiketoiminnan muut tuotot
Muut tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Kuntayhtymän toimintatuotot yhteensä

2018
2017
3 626 909,45 3 393 608,12
325 897,19
44 999,26
2 287,50
2 281,00
46 940,02
9 727,42
4 002 034,16 3 450 615,80

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista
arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Arvioidut poistoajat ja poistomenetelmät ovat:
Muut pitkävakutteiset menot
Vedenkäsittelylaitokset: rakennus-, koneisto-, LVI-, sähkö- sekä
automaatiotekniset osat suunnittelu- ja rakennuttamiskuluineen
Johtolinjat laitteineen sekä suunnittelu- ja rakennuttamiskuluineen
ATK- ja valvomolaitteet
Koneet ja kalusto
Rahoitustuotot ja kulut
Muihin rahoitustuottoihin on kirjattu Elisan osinkotuotto.

5 - 20 vuotta tasapoisto
15 vuotta
30 vuotta
8 vuotta
5 vuotta

tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
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TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
Aineettomat hyödykkeet
Päijännet.
Muut pitkäv.
käyttöoik
menot

Yhteensä

Poistot

4 996 093,17
0,00
0,00

367 895,54 5 363 988,71
117 104,99
117 104,99
48 381,00
48 381,00

Poistamanton hankintameno
31.12.2018

4 996 093,17

436 619,53 5 432 712,70

1.1.2018
Lisäykset

Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet
Rakennukset

Johtoverk.
ja laitteet

Koneet ja
kalusto

Keskener.
työt

Yhteensä

1.1.2018
Lisäykset
Poistot

1 195 736,89
0,00
0,00

7 799 647,82 4 260 509,99
0,00
0,00
776 936,80
358 610,88

50 895,45
27 793,00
21 163,88

122 265,73
1 566 960,70
0,00

13 429 055,87
1 594 753,70
1 156 711,56

Poistamanton hankintameno
31.12.2018

1 195 736,89

7 022 711,02 3 901 899,11

57 524,57

1 689 226,43

13 867 098,01

Maa-alueet erittely
Liittymismaksut
Muut maa-alueet

40 755,44
1 154 981,45

Poistot on kirjattu vuosikuluksi 2018
Sijoitukset
PSV:n osakkeet
1.1.2018
Lisäykset
Vähennykset
Poistamanton hankintameno
31.12.2018

Elisan
osakkeet
6 559,33

Liittymismaksu

2 634 185,24

Vanhan kunnantalon
osakkeet
168 187,93

1 600,00

2 810 532,50
0,00
0,00

2 634 185,24

168 187,93

6 559,33

1 600,00

2 810 532,50

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset jäsenkunnilta
Myyntisaamiset muilta
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä

Yhteensä

saamiset

2018

2017

EUR

EUR

506 375,84
9 664,65
35 621,61
3 556,80
555 218,90

334 773,25
11 254,29
49 800,07
28 116,91
423 944,52
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TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

2018

2017

EUR

EUR

4 596 975,57
4 596 975,57
11 211 613,87
11 211 613,87

4 596 975,57
4 596 975,57
11 211 613,87
11 211 613,87

Rahasto 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Rahasto 31.12.

405 241,83
0,00
0,00
405 241,83

405 241,83
0,00
0,00
405 241,83

Edellisten tilikausien yli/-alijäämä
Tilikauden yli/-alijäämä

481 230,67
238 303,10

540 998,87
-59 768,20

16 933 365,04

16 695 061,94

411 055,62

443 722,26

1 958 206,00

1 771 432,00

102 918,68
32 601,53
14 395,14
30 298,98
22 590,41
202 804,74

61 582,88
13 580,72
14 877,71
46 472,02
10 880,38
147 393,71

28 230
42 670
70 900

28 150
42 600
70 750

437 387

268 578

Oma pääoma
Peruspääoma 1.1.
Peruspääoma 31.12.
Muu oma pääoma 1.1
Muu oma pääoma 31.12

Oma pääoma yhteensä
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset
Kertynyt poistoero / Jäniksenlinna
Pitkäaikaiset velat
Lainat rahoituslaitoksilta
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen jaksotukset
Muut palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset
Korkojaksotukset
Arvonlisäverovelka
Muut siirtovelat
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä
Vastuusitoumukset
Vuokravastuut
Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus
Myöhemmin maksettava
Yhteensä
Kuntayhtymän hallussa olevat vakuudet

Yh 2 / 7.3.2019 / § 7, liite 1
17

OSUUDET YHTYMÄN VAROIHIN JA VELKOIHIN

maksettu osuuksia
varat
velat
jaettavaa
vesi m3 2009-2018
% osuus vedestä
vesimääräosuus
osuus euroina
%:na

Järvenpää
1 032 395,38

Kerava
1 038 403,24

Sipoo
1 106 313,66

Tuusula
1 178 668,13

23 527 707,00
26,41
3 430 782,45
4 463 177,83
25,73

32 104 173,00
36,04
4 681 392,59
5 719 795,83
32,98

11 990 725,00
13,46
1 748 473,36
2 854 787,02
16,46

21 451 222,00
24,08
3 127 991,86
4 306 659,99
24,83

yhteensä
4 355 780,41
23 885 678,42
6 541 257,76
12 988 640,25
89 073 827,00
100 %
12 988 640,25
17 344 420,66
100 %

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT
Henkilöstön lukumäärä 31.12.
Vakinainen henkilöstö
Määräaikaiset työntekijät
Yhteensä
Henkilöstökulut
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan

2018
12
5
17
2018
839 728,55

Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut
2018
JärvenpääPlus ry
0
Perussuomalaisten Uudenmaan piiri ry
0
Tuusulan Puolesta r.y.
0
Tuusulan Vihreät ry
0
Uudenmaan Kokoomus ry
807
Uudenmaan Sosialidemokraatit ry
1001,01
Uudenmaan vihreät ry
142,5
Yhteinen Sipoomme
0
Yhteensä
1 950,51
Tilintarkastajan palkkiot

2017
9
3
12
2017
592 927,62

2017

92,63
85,5
9,5
28,5
878,27
944
209
57
2 304,40

2018

2017

2908,5

1977

BDO Audiator Oy, JHTT yhteisö
Tilintarkastuspalkkiot
Tilintarkastajan lausunnot
Tarkastuslautakunnan avustaminen
Yhteensä

0
946,5
3 855,00

1832
3 809,00

MUUT TALOUDELLISET VASTUUT
Vesioikeuden päätöksen perusteella kuntayhtymä toimittaa neljälle kiinteistölle vettä ilmaiseksi
ja kolmelle kiinteistölle omakustannushintaan.

Yh 2 / 7.3.2019 / § 7, liite 1
18

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET
Yhtymähallitus esittää vuoden 2018 ylijäämän 238 303,10 euroa siirtämistä taseeseen
omaan pääomaan tilikauden ylijäämäksi.
Tuusulassa

_____._____. 2019

Tuija Kuusisto

Lilli Kahri

Leena Harjula-Jalonen

Maria Mantela

Matti Oksanen

Kari-Pekka Rosenholm

Iiro Silvander

Ari Tamminen

Kari Korhonen

TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Tuusulassa

_____._____ .2019

BDO Audiator Oy

Ilpo Malinen
JHTT
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BDO Audiator Oy
Vattuniemenranta 2
00210 Helsinki
VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän tilikauden 1.1. – 31.12.2018 tilintarkastukseen liittyen
vahvistamme parhaan tietomme ja käsityksemme mukaisesti seuraavaa:
•

Olemme täyttäneet tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirjeessä tarkoitetut velvollisuutemme,
jotka koskevat tietojen antamista tilintarkastajalle sekä tilinpäätöksen laatimista kuntalain
mukaisesti, erityisesti siten, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot.

•

Liiketapahtumat on kirjattu kirjanpitoon, ja ne sisältyvät tilinpäätökseen.

•

Merkittävät oletukset, joita olemme käyttäneet kirjanpidollisia arvioita tehdessämme, ovat
kohtuullisia.

•

Korjaamattomien virheellisyyksien vaikutukset ovat käsityksemme mukaan sekä erikseen että
yhdessä epäolennaisia koko tilinpäätöksen kannalta.

•

Vaateet ja vireillä olevat oikeudenkäynnit sekä tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat on käsitelty
kirjanpidossa ja esitetty tilinpäätöksessä.

•

Tiedossamme ei ole kuntayhtymää koskevia väärinkäytöksiä tai epäiltyjä väärinkäytöksiä tai
säädösten tai määräysten noudattamatta jättämisiä tai epäiltyjä noudattamatta jättämisiä, jotka
vaikuttavat
o hallinnon laillisuuteen tai valtuuston päätösten mukaisuuteen;
o siihen, onko kuntayhtymän tilinpäätös ja siihen kuuluva
konsernitilinpäätös/konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot laadittu tilinpäätöksen
laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja antaako se oikeat ja riittävät
tiedot tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta;
o valtionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeellisuuteen; tai
o sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisen
asianmukaisuuteen,
ja johon on osallisena kuntayhtymän tilivelvollinen, viranhaltija tai työntekijä tai muita.

•

Tiedossamme ei ole esteellisyyssäännösten vastaisia päätöksiä, menettelyjä tai liiketapahtumia.

•

Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

•

Olemme antaneet toimintakertomuksessa selonteot sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan
järjestämisestä. Selonteoissa on kuvattu tiedossamme olevat sisäisen valvonnan ja
konsernivalvonnan puutteet, esitetty toimenpiteet sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan
kehittämiseksi sekä annettu muut toimintakertomuksen laadintaa koskevien ohjeiden mukaiset
tiedot.

Vahvistusilmoituskirjeellä ei muuteta kuntayhtymän hallituksen, tilivelvollisten, viranhaltijoiden,
työntekijöiden eikä tilintarkastajan lainsäädännön mukaisia velvoitteita eikä vastuita. Tähän kirjeeseen
sovelletaan tilintarkastajan salassapitovelvollisuutta.
Sitoudumme ilmoittamaan tilintarkastajalle, mikäli ennen tilintarkastuskertomuksen antamista tietoomme
tulee muutoksia tässä vahvistusilmoituskirjeessä kuvatuissa seikoissa.
Tämä kirje annetaan tiedoksi myös tarkastuslautakunnalle.
Tuusulassa 7.3.2019
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän yhtymähallituksen puolesta

Tuija Kuusisto
Hallituksen puheenjohtaja

Kari Korhonen
Toimitusjohtaja
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HALLINTOSÄÄNTÖ

Hyväksytty yhtymävaltuustossa XX.XX.XXX § Y
Voimaantulo 1.6.2019
Tämä hallintosääntö korvaa seuraavat erilliset säännöt:
•
•
LUKU 1

Hallintosääntö 8.11.2012
Valtuuston työjärjestys 10.10.1996

KUNTAYHTYMÄN JOHTAMINEN YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 § Hallintosäännön soveltaminen
Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän hallinnon ja toiminnan järjestämisessä
sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan tämän hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty.
Tässä säännössä määrätään Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän hallinnon rakenteesta, toimivaltaisista viranomaisista ja toimivallasta, päätöksenteko- ja kokousmenettelystä, taloudenhoidosta, valvontajärjestelmästä, hallinnon ja talouden tarkastamisesta sekä luottamushenkilöiden palkkioista ja korvauksista.
Tämän hallintosäännön nojalla siirretystä päätösvallasta on pidettävä päätösluetteloa.
Tämän hallintosäännön ohella kuntayhtymän toimintaa ohjataan perussopimuksella. valtuuston työjärjestyksellä, johon nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaiseksi.
2 § Kuntayhtymän johtamisjärjestelmä
Yhtymävaltuusto vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta, käyttää kuntayhtymän päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.
Yhtymävaltuustosta ja sen tehtävistä määrätään perussopimuksessa.
Yhtymähallitus vastaa yhtymävaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Toimitusjohtaja johtaa yhtymähallituksen alaisena kuntayhtymän hallintoa, talouden hoitoa ja muuta toimintaa. Toimitusjohtaja vastaa asioiden valmistelusta yhtymähallituksen käsiteltäviksi ja yhtymähallituksen päätösten täytäntöönpanosta.
Tarkastuslautakunnan tehtävistä on määrätty jäljempänä tässä säännössä.
Tarkastuslautakunnassa on yhtymävaltuuston asettamat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökoh-
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tainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat kuntayhtymän valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan muiden jäsenten ei tarvitse olla valtuutettuja.
3 § Esittely yhtymähallituksessa
Yhtymähallituksen esittelijänä toimii toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan ollessa
poissa tai esteellinen, esittelijänä toimii hänen sijaisekseen määrätty.
4 § Yhtymähallituksen puheenjohtajan tehtävät
Yhtymähallituksen puheenjohtaja
•
•
•
•

johtaa poliittista yhteistyötä käymällä asioiden käsittelyn edellyttämiä
keskusteluja poliittisten ryhmien kanssa sekä pitämällä sopivin tavoin yhteyttä kuntayhtymän jäsenkuntiin sekä sidosryhmiin.
vastaa toimitusjohtajan johtajasopimuksen valmistelusta ja huolehtii yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston kytkemisestä valmisteluprosessiin
tarkoituksenmukaisella tavalla.
vastaa siitä, että toimitusjohtajan kanssa käydään vuosittain tavoite- ja
arviointikeskustelut.
hyväksyy toimitusjohtajan matkalaskut

5 § Kuntayhtymän viestintä
Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymän viestintää ja tiedottamista kuntayhtymän
toiminnasta. Yhtymähallitus hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista. Viestinnästä vastaa toimitusjohtaja.
Toimielimet luovat omalla toimialallaan edellytyksiä läpinäkyvälle toiminnalle
asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.
Kielelliset oikeudet kuntayhtymän toiminnassa, palveluissa ja viestinnässä on
turvattava riittävällä tavalla.
Kuntayhtymän tiedottamista johtaa hallitus, joka hyväksyy yleiset ohjeet kuntayhtymän tiedottamisen periaatteista.

LUKU 2

TOIMIELINORAGANISAATIO

6 § Yhtymävaltuusto
Yhtymävaltuustosta määrätään perussopimuksessa seuraavasti:
Kuntayhtymän ylin päättävä toimielin on yhtymävaltuusto.
Yhtymävaltuustossa on kaksi neljä jäsentä kustakin jäsenkunnasta ja heillä
kullakin henkilökohtainen varajäsen. Kukin jäsenkunta valitsee kaksi neljä varsinaista ja kaksi neljä varajäsentä.
Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen
toimikautta vastaavaksi ajaksi.
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Kullakin yhtymävaltuuston jäsenellä on yksi ääni.
Yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun kaksi kolmasosaa (2/3) kuntayhtymän jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä on läsnä
Yhtymävaltuuston tehtävistä, toiminnasta ja koolle kutsumisesta määrätään
tarkemmin hallintosäännössä.
Yhtymävaltuuston toiminnassa noudatetaan muuten soveltuvin osin kuntalain
säännöksiä.
Perussopimuksen määräysten lisäksi:
Yhtymävaltuuston kokouskutsu on vähintään kymmenen päivää ennen kokousta lähetettävä yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen jäsenille sekä jäsenten kunnanhallituksille.
§ 7 Hallitus
Hallituksesta määrätään perussopimuksessa seuraavasti:
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 valtuustokausi kaksi vuotta. Valtuusto nimeää hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan koko valtuustokaudeksi.
Kullakin jäsenellä on kokouksessa yksi (1) ääni.
Yhtymähallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla.
Yhtymähallituksen kokoukseen kutsutaan pysyvänä asiantuntijana kunkin jäsenkunnan vesilaitoksen edustaja.
Perussopimuksen määräysten lisäksi:
Yhtymähallituksen kokous kutsutaan koolle yhtymähallituksen päättämällä tavalla. Kutsu kokoukseen on lähetettävä yhtymähallituksen jäsenille, yhtymävaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä pysyville asiantuntijoille.
8 § Tarkastuslautakunta
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Tarkastuslautakunnassa on neljä jäsentä, joista yhtymävaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kustakin jäsenkunnasta valitaan yksi jäsen sekä yksi
varajäsen.
LUKU 3

HENKILÖSTÖORGANISAATIO

9 § Toimitusjohtaja
Toimitusjohtaja vastaa kuntayhtymän toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa yhtymähallituksen alaisuudessa.
Toimitusjohtajan sijaisena toimitusjohtajan ollessa poissa tai esteellisenä toimii käyttöpäällikkö.
Toimintaorganisaation jakautumisesta toiminnallisiin yksiköihin päättää kuntayhtymän toimitusjohtaja.
LUKU 4

TOIMIELINTEN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALLAN JAKO

10 § Yhtymävaltuuston tehtävät ja toimivalta
Yhtymävaltuuston tehtävistä on määrätty perussopimuksessa seuraavasti:
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;
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• päätettävä tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä yhtymähallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä niistä toimenpiteistä, joihin edellisessä kohdassa mainitut kertomukset saattavat antaa aihetta; ja
Yhtymävaltuuston on viimeistään marraskuussa hyväksyttävä kuntayhtymän
seuraavan vuoden talousarvio sekä vähintään kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma.
11 § Yhtymähallituksen tehtävät ja toimivalta
Yhtymähallituksen tehtävistä ja toimivallasta määrätään perussopimuksessa
seuraavasti:
Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymää ja sen hallintoa siten kuin siitä on erikseen kuntalaissa ja erityislaeissa säädetty tai perussopimuksen tai kuntayhtymän hallintosäännössä määrätään.
Yhtymähallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää, käyttää sen
puhevaltaa ja tekee sen puolesta sopimukset.
Yhtymähallituksen tehtävänä on:
• huolehtia kuntayhtymän toiminnan järjestämisestä,
• laatia vuosittain tilinpäätös,
• huolehtia, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty,
• päättää vuotuisesta talouden käyttösuunnitelmasta ottaen huomioon valtuuston hyväksymän taloussuunnitelman sekä toiminnalle asetetut tavoitteet,
• muut yhtymän toimialaan kuuluvat asiat lukuun ottamatta yhtymävaltuustolle määrättyjä asioita.
.

Perussopimuksen määräysten lisäksi hallituksen tehtävänä on:
•
•

vastata henkilöstöpolitiikasta, työsuojelusta ja yhteistoimintamenettelystä
päättää
o paikallisten virka- ja työehtosopimusten tekemisestä
o virka- ja työehtosopimusten yleistä täytäntöönpanoa ja soveltamista
sekä virka- ja työehtosopimuksista kuntayhtymälle annettua harkintavaltaa koskevista asioista
o tehtäväkohtaisen harkinnanvaraisen palkan määrästä
o virka- ja työsuhteeseen liittyviä muita harkinnanvaraisia etuuksia
koskevista yleisistä periaatteista
o kuntayhtymän toimitusjohtajan palkan määrästä
o kuntayhtymän toimitusjohtajan sivutoimiluvista ja ottaa vastaan sivutoimi-ilmoitukset, muilta osin päätökset tekee ja ilmoitukset ottaa
vastaan kuntayhtymän toimitusjohtaja
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o muut sellaiset henkilöstöasiat, joita tällä säännöllä ei ole siirretty viranhaltijalle.
•
•

ohjeistaa sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan järjestämisen ja toimeenpanon.
valitsee toimitusjohtajan sijaisen enintään kuuden kuukauden ajaksi

Hallitus voi siirtää päätösvaltaansa toimitusjohtajalle. alaiselleen viranhaltijalle
tai luottamushenkilölle.
12 § Toimitusjohtajan tehtävät ja toimivalta
Kuntayhtymän toimitusjohtajan tehtävänä on
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

johtaa kuntayhtymän toimintaa ja vastata taloudesta, toiminnan tuloksellisuudesta ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta
kuntayhtymän strategioiden valmisteluprosessin ja toteutuksen johtaminen
kuntayhtymän toiminnan kehittäminen
pyydettyjen lausuntojen ja selvitysten antaminen
sidosryhmäsuhteiden hoitaminen
päättää kuntayhtymän ulkoisesta tiedotus- ja suhdetoiminnasta sekä kuntayhtymän henkilöstökoulutuksesta
huolehtia, että kuntayhtymässä toimeenpannaan sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa
huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä
päättää kuntayhtymän käyttösuunnitelmansta ja sen täytäntöönpanosta
toimia työnantajan edustajana paikallisissa palvelussuhteen ehtoja koskevissa neuvotteluissa ja yhteistoimintamenettelyissä, ellei tehtävää osoiteta
muulle henkilölle
päättää hallituksen päättämien perusteiden mukaisesti talousarvion puitteissa hankinnoista ja niihin liittyvistä sopimuksista
päättää henkilökunnan harkinnanvaraisen palkan määrästä
päättää viranhaltijan sijaisten valinnasta
hyväksyä kuntayhtymän henkilökunnan matkalaskut sekä vahvistaa vuosilomat, myöntää virkavapaan tai työloman, päättää virka- ja työtehtävien
edellyttämiin täydennyskoulutuksiin osallistumisesta talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa sekä antaa virkamatkamääräykset
toimia yhtymähallituksen esittelijänä
Kuntayhtymän toimitusjohtaja voi erillisellä kirjallisella päätöksellä siirtää toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.

Siirrettyä toimivaltaa käyttäessään viranhaltijan on pidettävä pöytäkirjaa päätöksistään.
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13 § Asian ottaminen yhtymähallituksen käsiteltäväksi
Asian ottamisesta yhtymähallituksen käsiteltäväksi voi päättää yhtymähallitus
ja yhtymähallituksen puheenjohtaja.
14 § Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen
Kuntayhtymän viranhaltijapäätöksistä on pidettävä päätösluetteloa. Viranhaltijan on neljän päivän kuluessa päätöksen allekirjoittamisesta ilmoitettava yhtymähallitukselle tai sen puheenjohtajalle sähköisesti niistä päätöksistä, jotka
voidaan ottaa yhtymähallituksen käsiteltäviksi.
4 § Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja hyväksyy kuntayhtymän toimitusjohtajan matkalaskut sekä vahvistaa vuosilomat, myöntää virkavapaan tai työloman, päättää
virka- ja työtehtävien edellyttämiin täydennyskoulutuksiin osallistumisesta talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa sekä antaa virkamatkamääräykset.
5 § Yhteistyötoimikunta
Yhteistyötoimikunnan toiminnasta noudatetaan mitä lainsäädännössä on määrätty.
LUKU 3

TOIMINTAJÄRJESTELMÄ

6 § Kuntayhtymän organisaatio
Luottamustoimielimistä on määräykset luvussa 2.

LUKU 5

TOIMIVALTA HENKILÖASIOISSA
VIRANHALTIJAT JA MUU HENKILÖSTÖ

15 § Yhtymähallituksen yleistoimivalta henkilöasioissa
Mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä, toimivalta on yhtymähallituksella.
16 § Viranperustaminen ja lakkauttaminen sekä virkanimikkeen muuttaminen
Yhtymävaltuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta.
17 § Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi
Yhtymävaltuusto päättää virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi.
18 § Kelpoisuusvaatimukset
Toimitusjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista päättää yhtymävaltuusto.
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Muiden virkojen kelpoisuusvaatimuksista päättää yhtymähallitus.
Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.
19 § Haettavaksi julistaminen
Viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen
on yhtymävaltuusto, viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi yhtymähallitus.
20 § Palvelusuhteeseen ottaminen
Kuntayhtymän toimitusjohtajan valitsee yhtymävaltuusto ja muut kuntayhtymän viranhaltijat yhtymähallitus. Viranhaltijoiden palkasta päättää palvelusuhteen ottamisesta päättävä viranomainen.
Kuntayhtymän toimitusjohtaja päättää työsuhteeseen otettavien sekä heidän
sijaistensa valinnasta ja määrätä heidän palkkansa sopimusten ja hallituksen
hyväksymien yleisten palkkausperusteiden mukaisesti.
Viranhaltijan ja työntekijän irtisanoo ja eron myöntää sama viranomainen, jonka tehtävänä on viranhaltijan ja työntekijän ottaminen.
21 § Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaminen
Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt viranomainen. Yhtymävaltuuston ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa
kuitenkin yhtymähallitus.
Ehdollisen valintapäätöksen raukeamisen toteaa päätöksellään palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt viranomainen.
22 § Virkaan ottaminen virkaan valitun irtisanouduttua ennen virantoimituksen alkamista
Jos haettavana olleeseen virkaan tai virkasuhteeseen valittu irtisanoutuu ennen virantoimituksen alkamista, eikä varalle ole valittu ketään, voidaan viranhaltija valita niiden virkaa tai virkasuhdetta hakeneiden joukosta, jotka ilmoittavat hakemuksensa olevan edelleen voimassa.
23 § Koeaika
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 §:ssä tarkoitetun koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa
viranhaltijan palvelukseen. Työsuhteeseen ottava viranomainen sopii koeajasta.
24 § Harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat
Harkinnanvaraisista virka- ja työvapaista päättää sama viranomainen, jonka
tehtävänä on viranhaltijan tai työntekijän ottaminen.
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25 § Muut kuin harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat
Yhtymähallitus päättää viranhaltijoiden virkavapaista, joihin heillä on lain tai
virkaehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus, myöntämisestä, keskeyttämisestä ja peruuttamisesta.
Toimitusjohtaja päättää työsuhteessa olevien työvapaista, joihin heillä on lain
tai virkaehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus, myöntämisestä, keskeyttämisestä ja peruuttamisesta.
26 § Virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltaminen
Mikäli tässä luvussa ei ole toisin määrätty, virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltamisesta päättää yhtymähallitus.
27 § Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen
Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisen viranhaltijalain
24 §:n nojalla päättää viranomainen, jolla on toimivalta molempiin virkasuhteisiin ottamisesta. Jos toimivalta on eri viranomaisilla, siirtämisestä päättää kuntayhtymän hallitus.
28 § Sivutoimet
Sivutoimilupahakemuksen ratkaisee ja sivutoimiluvan peruuttamisesta sekä
sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämistä päättää toimitusjohtaja.
29 § Viranhaltijan työ- ja toimintakyvyn selvittäminen
Yhtymähallituksen puheenjohtaja päättää kunnallisen viranhaltijalain 19 §:n
nojalla terveydentilaan koskevien tietojen pyytämisestä toimitusjohtajalta sekä
toimitusjohtajan määräämisestä terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.
30 § Virantoimituksesta pidättäminen
Toimitusjohtajan virantoimituksesta pidättämisestä päättää yhtymähallitus.
Yhtymähallituksen puheenjohtaja voi päättää toimitusjohtajan väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä.
31 § Virkasuhteen ja työsuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi
Virkasuhteen ja työsuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen.
32 § Lomauttaminen
Yhtymähallitus päättää henkilöstön lomauttamisen periaatteista.
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33 § Palvelussuhteen päättyminen
Palvelusuhteen purkamisesta koeajalla, irtisanomisesta, purkamisesta ja purkautuneena pitämisestä päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen.
Viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta ja työntekijän ilmoitus työsuhteen irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon.
34 § Menetettyjen ansioiden korvaaminen
Viranhaltijalle kunnallisen viranhaltijalain 45 §:n nojalla maksettavasta korvauksesta päättää yhtymähallitus.
35 § Palkan takaisinperiminen
Aiheettomasti maksetun palkan tai muun virkasuhteesta johtuvan taloudellisen
etuuden takaisinperinnästä päättää yhtymähallitus.

LUKU 6

ASIAKIRJAHALLINNON JÄRJESTÄMINEN

36 § Yhtymähallituksen asiakirjahallinnon tehtävät
Yhtymähallitus vastaa siitä, että asiakirjahallinnon ohjeistus, käytännöt, vastuut ja valvonta on määritelty sekä
•
vastaa hyvän tietohallintotavan ja hyvän henkilötietojen käsittelyn toteuttamisesta
•
antaa ohjeistuksen asiakirjahallinnon hoitamisesta
•
päättää tiedonohjaussuunnitelman yleisistä periaatteista
37 § Asiakirjahallinnon käytännön järjestelyt
Kuntayhtymän asiakirjahallintoa johtaa yhtymähallituksen alaisena toimitusjohtaja, joka vastaa kuntayhtymän pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista sekä
muista asiakirjahallinnon käytännön järjestelyistä.
LUKU 7

KIELELLISET OIKEUDET
Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä on kaksikielinen kuntayhtymä, jonka hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä viestinnässä on otettava huomioon
suomen- ja ruotsinkielisten asukkaiden ja palvelujen käyttäjien kielelliset oikeudet. Kuntayhtymän palvelut on järjestettävä niin, että asukkaita ja palvelujen käyttäjiä pystytään palvelemaan heidän omalla kielellään.
Yhtymävaltuuston kokouskutsu, esityslista ja pöytäkirja laaditaan sekä suomen että ruotsin kielellä. Muiden toimielinten kokouskutsu, esityslista ja pöytäkirja laaditaan suomen kielellä.
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12

TALOUDEN HOITO

38 § Talousarvio ja taloussuunnitelma
Talousarvion täytäntöönpano ja talousarvion muutokset
Talousarviosta ja –suunnitelmasta sekä suunnitelmapoistoista määrätään perussopimuksessa.
Talousarviosta- ja taloussuunnitelmasta on perussopimuksessa määrätty seuraavasti:
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.
39 § Talousarvion täytäntöönpano
Yhtymähallitus hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman.
40 § Toiminnan ja talouden seuranta
Toiminnan ja talouden seurannasta on perussopimuksessa määrätty seuraavasti:
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.
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41 § Talousarvion sitovuus
Talousarviosta päättäessään yhtymävaltuusto määrittelee, mitkä ovat yhtymävaltuuston sitovina hyväksymät toiminnan tavoitteet.
42 § Omaisuuden luovuttaminen ja vuokraaminen
Kuntayhtymän omaisuuden luovuttamisesta ja vuokraamisesta päättää yhtymähallitus yhtymävaltuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti. Yhtymävaltuusto voi siirtää toimivaltaansa viranhaltijoille.
43 § Poistosuunnitelman hyväksyminen
Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet hyväksyy valtuusto.
Yhtymävaltuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet.
Valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta hallitus
hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat.
Yhtymähallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykepohjaiset poistosuunnitelmat.
Yhtymähallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan.
44 § Rahatoimen hoitaminen
Yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän lainan ottamisen ja lainan antamisen
periaatteista.
Hallitus päättää talousarvion mukaisesti lainan ottamisesta ja sijoitustoimintaa
koskevista periaatteista.
Rahatoimen käytännön hoitamisesta vastaa toimitusjohtaja.
45 § Maksuista päättäminen
Yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen perusteista.
Yhtymähallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä. Yhtymähallitus voi siirtää maksuista päättämisen liittyvää toimivaltaa toimitusjohtajalle.
46 § Asiakirjojen antamisesta perittävät maksut
Pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen
maksu.
Yhtymähallitus päättää tarkemmin asiakirjojen antamisesta perittävien maksujen perusteista ja euromääristä.
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55 § Asiakirjojen lunastus
Hallitus päättää perusteista, joiden mukaan asiakirjoista on suoritettava kuntayhtymälle
lunastusta
LUKU 9

ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA SEKÄ RISKIENHALLINTA

47 § Ulkoinen ja sisäinen valvonta
Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta sekä riskien hallinta järjestetään
niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.
Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. kuntalain ja tämän hallintosäännön mukaisesti.
Sisäinen valvonta on osa johtamista. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa yhtymähallitus.
Sisäinen valvonta ja riskien hallinta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä vastaa hallitus valtuuston vahvistamien
perusteiden mukaisesti. Valvonnan tavoitteena on:
1) edistää kuntayhtymän toimintojen säännönmukaisuutta, taloudellisuutta,
tuottavuutta ja vaikuttavuutta sekä parantaa palvelujen ja muiden tuotteiden
laatua;
2) turvata menetyksiltä, jotka aiheutuvat väärinkäytöstä, vahingosta, huonosta
hoidosta, virheistä ja petoksista sekä muista epäsäännönmukaisuuksista;
3) varmistaa säädösten ja määräysten noudattaminen ja ohjauksen vaikuttavuus;
4) kehittää ja ylläpitää luotettavia tietoja taloudesta ja hallinnosta sekä esittää
ne rehellisesti määräaikaisissa raporteissa;
5) tietoihin pääsyn rajoittaminen valtuutetuille henkilöille, jotka ovat vastuuvelvollisia niiden hallussapidosta ja käytöstä;
6) avainvelvollisuuksien ja -tehtävien varmistaminen jakamalla ne eri henkilöiden kesken ja määrittelemällä tarvittavat sijaisuudet;
7) tehostaa menestymisen mahdollisuuksia.
48 § Tarkastuslautakunnan kokoukset
Tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla
muulla henkilökunnalla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.
Yhtymähallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.
Kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Esittelijästä
päättää lautakunta.
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49 § Tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi
Sen lisäksi, mitä kuntalaissa 71 ja 75 §:ssä säädetään, tarkastuslautakunnan
on
•

seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi,

•

huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat,
jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän
tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa, sekä

•

tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

50 § Sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät
Tarkastuslautakunta valvoo kuntalaissa tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten
tietojen julkaisemisesta kuntayhtymän verkkosivuilla.
Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä.
Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi yhtymähallitukselle ja yhtymävaltuustolle.
51 § Tilintarkastusyhteisön Tilintarkastajan valinta
Yhtymävaltuusto valitsee tilintarkastajaksi tarkastuslautakunnan esityksestä
enintään neljän kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. JHTT-yhteisön taikka JHTT -tilintarkastajan.
52 § Tilintarkastajan tehtävät
Tilintarkastajan tehtävistä säädetään kuntalaissa.
53 § Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät
Tilintarkastaja voi ottaa lautakunnalta toimeksiantoja lautakunnan käsiteltävien
asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta,
mikäli ne eivät ole ristiriidassa julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan kanssa.
49 § Tilintarkastajan ilmoitukset
Tilintarkastaja ilmoittaa tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslautakunnalle sen määräämällä tavalla. Kuntalain 73
§:n 3 momentin tarkoittamat ilmoitukset lautakunnalle tehdään kirjallisina lautakunnan puheenjohtajalle. Hallitukselle annettavat ilmoitukset tehdään kirjallisena hallituksen puheenjohtajalle ja kuntayhtymän toimitusjohtajalle.
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54 § Tilintarkastuskertomus ja muu raportointi
Tilintarkastuskertomuksesta säädetään kuntalain 125 §:ssä.
Tilintarkastuskertomuksessa on kuntalain 125 75 §:ssä mainitun lisäksi esitettävä lausunto 123 73 §:n 1 momentin mukaisista asioista. Kertomuksessa esitetään myös muut tilintarkastajan tarpeellisiksi katsomat asiat.
Tilintarkastaja ilmoittaa havaitsemistaan olennaisista epäkohdista viipymättä
yhtymähallitukselle sekä toimitusjohtajalle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.
Tilintarkastaja raportoi tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslautakunnalle sen määräämällä tavalla.
51 § Tarkastuslautakunnan valmistelu valtuustolle
Lautakunta antaa valtuustolle vähintään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen käsittelyä arvionsa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna.
Lautakunta esittää arvionsa myös tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista sekä asianomaisten niistä antamista selityksistä ja hallituksen lausunnosta. Lautakunta esittää valtuustolle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin
lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta.
55 § Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
Yhtymähallitus vastaa sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä
toteuttamisesta ja yhteen sovittamisesta. sekä päättää kuntayhtymän omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta
Lisäksi yhtymähallitus
•
•
•

vahvistaa sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet
valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeiden
mukaisesti ja tuloksellisesti;
antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan operatiivinen kokonaisvastuu on toimitusjohtajalla, joka antaa näitä koskevat lisäohjeet.
LUKU 10

KOKOUSMENETTELY

56 § Toimielimen päätöksentekotavat
Toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessa, jossa kokouksen
osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan
käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.
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Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous).
Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely).
57 § Sähköinen kokous ja päätöksentekomenettely
Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti.
Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta,
jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.
Toimielin voi päättää asioita sähköisessä päätöksentekomenettelyssä kuntalain 100 §:n mukaisesti. Päätöksentekomenettelyä voidaan käyttää kaikkiin
toimielimen päätösvaltaan kuuluviin asioihin.
58 § Kokousaika ja paikka
Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi
tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja päättää
kokousajan.
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.
59 § Kokouskutsu Kokouksen koolle kutsuminen
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokous kutsutaan koolle myös kuntayhtymän toimitusjohtajan
pyynnöstä.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät
asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekomenettelyä noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksistä, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolooikeus tai –velvollisuus. toimielimen päättämällä tavalla.
Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti. Tällöin kuntayhtymän hallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän
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tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä
Kokouskutsu lähetetään tiedoksi myös jäsenkuntien hallituksille.
Toimielin päättää kokouskutsuajan. Kokouskutsu toimitetaan jäsenille ja muille
kokoukseen kutsuttaville viimeistään viisi vuorokautta ennen kokousta, ellei
toimielin toisin päätä. Yhtymävaltuuston kokouskutsu toimitetaan viimeistään
10 vuorokautta ennen yhtymävaltuuston kokousta.
60 § Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kuntayhtymän verkkosivuilla
Esityslista julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity
tiedottamisintressiä. Verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäisiä kokousasioita, joihin ei liity erityistä tiedottamisintressiä tai mikäli erityisestä syystä asian valmistelua ei julkisteta ennen päätöksentekoa. Esityslistan liitteitä julkaistaan verkossa harkinnan mukaan ottaen huomioon kuntayhtymän jäsenkuntien asukkaiden tiedonsaanti-intressit.
61 § Jatkokokous
Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada siinä kokouksessa käsiteltyä, käsittelemättä jääneet asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei
tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille lähetetään tieto sähköinen viesti jatkokokouksensta ajasta ja paikasta sekä jatkokokouksen päätöksentekotavasta.
62 § Varajäsenen kutsuminen
Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, tulee hänen
kokouksesta ja esteestä tiedon saatuaan ilmoittaa asiasta toimielimen sihteerille ja varajäsenelleen.
Milloin toimielimen jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään.
63 § Läsnäolo kokouksessa
Hallituksen kokouksessa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston puheenjohtajalla, varapuheenjohtajilla, jäsenkuntien vesihuoltolaitosten
edustajilla sekä kuntayhtymän toimitusjohtajalla.
Valtuuston kokouksessa, joka on kuntalain mukainen julkinen kokous, on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen puheenjohtajalla ja kuntayhtymän toimitusjohtajalla sekä tarkastuslautakunnan valmisteltavia asioita käsiteltäessä tarkastuslautakunnan puheenjohtajalla. Hallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus.
Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta
päättää asianomainen toimielin.

Yh 2 / 7.3.2019 / § 8, liite 3

Keski-Uudenmaan Vesi, Hallintosääntö 2019

19

64 § Kokouksen pitäminen
Valtuuston ensimmäisen kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja.
Kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sähköisesti tai nimenhuudolla
sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin
päätä.
Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, päättää ottaa käsiteltäväksi erillisellä päätöksellä asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Valtuusto ei voi ottaa käsiteltäväkseen muita, kuin sen
asian, jota varten se on kutsuttu koolle.
Hallituksen pöytäkirjanpitäjän valitsee kuntayhtymän hallitus.
65 § Kokouksen johtaminen
Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Puheenjohtaja saa varoituksen annettuaan määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos
syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous.
66 § Tilapäinen puheenjohtaja
Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. Tämä määräys ei koske valtuustoa.
67 § Esittely
Asiat ratkaistaan hallituksen kokouksissa kuntayhtymän toimitusjohtajan esittelystä.
Hallituksen esittelijän poissa ollessa toimii esittelijänä hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtajan sijaiseksi määrätty viran- tai toimenhaltija.
Esittelijän ollessa esteellinen, ratkaistaan asiat puheenjohtajan esittelystä.
Valtuuston kokouksessa asiat päätetään hallituksen, tarkastuslautakunnan tai
tilapäisen valiokunnan esityksestä.
Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on
muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt
päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä.
Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan
selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Tätä määräystä ei sovelleta
valtuustoon.
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68 § Esteellisyys
Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään ja esteellisyyden aiheuttamasta perusteesta sekä vetäydyttävä
asian käsittelystä ja poistuttava kokouksesta. Toimielimen jäsenen, asian esittelijän ja muun, jolla on oikeus olla läsnä toimielimen kokouksessa, on ilmoitettava puheenjohtajalle esteellisyydestään.
Toimielimen puheenjohtajan on saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi ja päätettäväksi. Asianomaisen henkilön tulee tarvittaessa antaa selvitystä seikoista, joilla voi olla
merkitystä esteellisyyden arvioinnissa. Annettuaan pyydetyn selvityksen asianomaisen henkilön on poistuttava kokouksesta.
Esteellisyyden peruste tulee merkitä esteellisyyden hyväksymispäätöksestä
laadittavaan pöytäkirjatekstiin.
69 § Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi
Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta,
palauttamisesta valmisteltavaksi tai jokin muu ehdotus, joka hyväksyminen
keskeyttäisi asian käsittelyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta ja siitä on
tehtävä päätös ennen kuin keskustelua itse asiasta jatketaan. Jos ehdotus hyväksytään yksimielisesti tai äänestämällä, puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn. Jos ehdotus hylätään, asian käsittely jatkuu.
70 §Äänestys
1. Ehdotukset
Keskustelun kuluessa tehty ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheenjohtaja niin vaatii.
Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja päättää keskustelun. Puheenjohtaja selostaa keskustelun kuluessa tehdyt ehdotukset ja onko niitä
kannatettu.
Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheenjohtaja toteaa pohjaehdotuksen toimielimen päätökseksi.
Jos puheenjohtaja toteaa toimielimen yksimielisesti kannattavan kokouksessa
tehtyä ehdotusta, puheenjohtaja toteaa ehdotuksen toimielimen päätökseksi.
Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, jota
ei ole kannatettu tai joka on tehty vaihtoehtoisena tai menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei kuitenkaan oteta äänestykseen.
Jos ehdotuksen tekijä ei ole paikalla äänestyksen alkaessa, hänen tekemänsä
ehdotus katsotaan rauenneeksi eikä sitä oteta äänestykseen.
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2. Äänestystapa
Äänestys toimitetaan sähköisesti/äänestyskoneella/nimenhuudolla. Äänestys
toimitetaan avoimesti. Jos äänestys on toimitettu muulla tavalla kuin nimenhuudolla, äänestys on vaadittaessa tai puheenjohtajan katsoessa sen selvyyden vuoksi tarpeelliseksi toimitettava uudelleen nimenhuudolla.
3. Äänestysjärjestys
Jos äänestykseen otettavia ehdotuksia on enemmän kuin kaksi, puheenjohtaja esittää toimielimen hyväksyttäväksi äänestysjärjestyksen. Äänestysjärjestys
määräytyy seuraavien periaatteiden mukaan:
1) ensiksi asetetaan äänestettäväksi pohjaehdotuksesta kaksi eniten poikkeavaa ehdotusta. Niistä voittanut asetetaan jäljellä olevista ehdotuksista eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta vastaan, ja näin jatketaan, kunnes saadaan lopullinen
vastaehdotus pohjaehdotukselle. Kuitenkin jos äänestykseen on
otettava pohjaehdotuksen kokonaan hylkäämistä tarkoittava ehdotus, se on asetettava viimeisenä äänestettäväksi muista ehdotuksista voittanutta vastaan;
2) jos asia koskee määrärahan myöntämistä, asetetaan ensin äänestettäväksi määrältään suurimman ehdotuksen hyväksyminen
tai hylkääminen ja näin jatketaan ehdotusten suuruuden mukaisessa järjestyksessä, kunnes jokin ehdotus hyväksytään, minkä jälkeen pienemmistä ehdotuksista ei enää äänestetä; sekä
3) jos ehdotus on sellainen, että sen hyväksyminen tai hylkääminen on riippumaton muista ehdotuksista, on sen hyväksymisestä
tai hylkäämisestä äänestettävä erikseen.
4. Äänestyksen tuloksen toteaminen
Puheenjohtaja toteaa äänestyksen tuloksena syntyvän päätöksen.
71 § Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Yhtymävaltuuston pöytäkirja laaditaan suomen ja ruotsin kielellä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää
aiemmin on ilmoitettu.
Toimielimen pöytäkirjaan merkitään ainakin:
Järjestäytymistietoina:
•
toimielimen nimi;
•
merkintä käytetyistä päätöksentekotavoista (varsinainen kokous,
sähköinen kokous, yksilöidään päätökset, jotka on tehty sähköisessä päätöksentekomenettelyssä)
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kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouksen keskeytykset
kokouspaikka;
läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä
kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asian käsittelytietoina:
•
asiaotsikko;
•
selostus asiasta;
•
esittelijän päätösehdotus;
•
esteellisyys ja perustelut;
•
tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu;
•
äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos siten, että kunkin jäsenen kannanotto ilmenee pöytäkirjasta;
•
vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos;
•
asiasta tehty päätös
•
eriävä mielipide.
Muina tietoina:
•
salassapitomerkinnät
•
puheenjohtajan allekirjoitus;
•
pöytäkirjanpitäjän varmennus;
•
merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta; sekä
•
merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti
nähtävänä.
Pöytäkirjaan liitetään päätöksiä koskevat oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset sekä muutoksenhakukiellot.
Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet
oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa
on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.
Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä
tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu.
Pöytäkirjan nähtävillä pitämisen tavasta päättää hallitus toimikausittain vuosittain. Hallituksen pöytäkirja lähetetään tiedoksi jäsenkuntiin sekä pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.
Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemiin päätöksiin.
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72 § Valtuustoa koskevat erityiset määräykset
1. Yleistä
Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle ja avaa hallituksen puheenjohtaja. Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu,
joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa on valittu valtuuston toimikaudeksi. vuodeksi kerrallaan.
Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä.
Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja valtuuston sihteerinä toimii yhtymävaltuuston kutsuma kuntayhtymän taikka jäsenkunnan määräämä viranhaltija.
2. Kokouskutsu ja esityslista
Kokouskutsu valtuuston kokoukseen lähetetään vähintään kymmenen päivää
ennen kokousta erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnä- ja puheoikeus. Varavaltuutetuille lähetetään yhtäaikaisesti tiedoksi
kokouksen ajankohta ja paikka. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava
annettava yleisesti tieto kuntayhtymän verkkosivuilla julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät
asiat.
Kokouskutsu, esityslista ja liitteet valtuuston kokoukseen laaditaan suomen ja
ruotsin kielellä.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valtuuston puheenjohtaja toteaa läsnä olevat valtuutetut ja muut kokouksessa
läsnäolevat sekä toteaa, onko kokous kutsuttu koolle laillisesti ja onko se päätösvaltainen.
4.

Kokouksen pitäminen

Puheenjohtaja voi tarvittaessa valtuuston suostumuksella luovuttaa puheenjohdon varapuheenjohtajalle ja osallistua sinä aikana kokoukseen jäsenenä.
Yhtymähallituksen esittely on käsittelyn pohjana. Jos asian on valmistellut tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta, tarkastuslautakunnan tai tilapäisen
valiokunnan ehdotus on pohjana.
Jos yhtymähallitus, tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on muuttanut
esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin yhtymävaltuusto on tehnyt päätöksen asiasta, muutettu ehdotus on pohjaehdotus. Jos ehdotus on peruutettu
ennen kuin yhtymävaltuusto on tehnyt päätöksen asiassa, asia on poistettava
esityslistalta.
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Kun asia on esitelty, siitä on varattava tilaisuus keskustella.
Puheenvuoro on pyydettävä sähköisesti/selvästi havaittavalla tavalla tai toimittamalla puheenjohtajalle kirjallinen puheenvuoropyyntö.
Puheenvuorot annetaan pyydetyssä järjestyksessä. Tästä järjestyksestä poiketen puheenjohtaja voi antaa:
•
•

puheenvuoron yhtymähallituksen puheenjohtajalle, toimitusjohtajalle
sekä tarkastuslautakunnan ja tilapäisen valiokunnan puheenjohtajalle,
jos käsitellään asianomaisten toimielinten valmistelemia asioita; sekä
repliikki- ja kannatuspuheenvuoron.

Asian käsittelyjärjestystä koskeva työjärjestyspuheenvuoro on annettava ennen muita.
5.

Pöytäkirjan laatiminen, tarkistaminen ja nähtävänä pitäminen

Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kulloinkin tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Muilta osin valtuuston pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen toteutetaan § 71 mukaisesti.
LUKU 11

MUUT MÄÄRÄYKSET

73 § Kokouspalkkiot, ansionmenetykset ja muiden kustannusten korvaus
Kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvausta ja
päivärahaa seuraavien määräysten mukaan.
1.

Kokouspalkkiot

Luottamushenkilöorganisaation kokouksista suoritetaan jäsenille kokouspalkkiota siten kuin valtuusto erikseen päättää.
Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna.
Jos toimielin pitää samana kalenterivuorokautena useamman kuin yhden
kokouksen, katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi.
Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta suoritetaan kokouspalkkion lisäksi 50
% sanotun kokouspalkkion määrästä jokaista kolmen tunnin jälkeen alkavaa
tuntia kohden. Kokouspalkkio voi olla kuitenkin enintään kaksinkertainen lähtöpalkkioon nähden.
Viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan palkkio edellä mainituin perustein
toimistoajan ulkopuolisista kokouksista.
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Ansionmenetysten ja kustannusten korvaus

Luottamushenkilöille suoritetaan korvausta säännöllisen työajan ansionmenetyksestä ja luottamustoimen vuoksi aiheutuvista edellä mainituista kustannuksista kultakin alkavalta tunnilta, enintään kuitenkin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 25 22 euroa tunnilta.
Saadakseen korvausta työansiomenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää
työnantajan todistus siitä. Todistuksesta on käytävä ilmi, että luottamustoimen
hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa.
Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa
taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään.
Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu
sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta
syystä, luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys tällaisista
kustannuksistaan. Kustannusten enimmäismäärään noudatetaan, mitä edellä
1 momentissa on määrätty.
Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on esitettävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun oikeus korvaukseen on syntynyt.
Vaatimus esitetään kuntayhtymälle.
3.

Matkakustannukset

Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamiseksi tehdyistä matkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa ja kurssipäivärahaa soveltuvin osin kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaisesti.
Tässä pykälässä mainitut muut kuin matkakorvaukset eivät koske koulutusja kurssipäiviä.
4.

Määrittämätön palkkio

Hallitus määrää palkkion sellaisista luottamustehtävistä, joita ei ole mainittu
tässä säännössä.
5.

Palkkion maksamisajankohta

Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan puolivuosittain. Ansionmenetyskorvaukset voidaan maksaa kuitenkin korvauspyynnön esittämistä
seuraavan kuukauden palkanmaksupäivänä.
6.

Palkkiota koskeva tarkemmat ohjeet

Hallitus antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita kokouspalkkioiden maksamisesta, ansionmenetyskorvauksista, matkakustannusten korvauksista ja muista
palkkioihin liittyvistä asioista.
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74 § Jäsenkuntien asukkaiden aloitteet
Hallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä käsiteltävä luettelo
sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kuntayhtymän toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä ja esitettävä se
valtuustolle. Valtuusto Hallitus voi samalla päättää todeta, mitkä aloitteista on
käsitelty loppuun.
75 § Kuntayhtymän nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen
Kuntayhtymän puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai kuntayhtymän toimitusjohtaja, jollei hallitus
ole valtuuttanut toisia.
Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija.

LUKU 12

SOVELTAMINEN JA VOIMAANTULO

76 § Soveltaminen
Tarkemmat määräykset tämän hallintosäännön soveltamisesta antaa
tarvittaessa yhtymähallitus.
77 §
Voimaantulo
Hallintosääntö tulee voimaan 1.6.2019
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KESKI-UUDENMAAN VESI
KUNTAYHTYMÄ

HALLINTOSÄÄNTÖ

Hyväksytty yhtymävaltuustossa XX.XX.XXX § Y
Voimaantulo 1.6.2019
Tämä hallintosääntö korvaa seuraavat erilliset säännöt:
•
•
LUKU 1

Hallintosääntö 8.11.2012
Valtuuston työjärjestys 10.10.1996

KUNTAYHTYMÄN JOHTAMINEN

1 § Hallintosäännön soveltaminen
Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän hallinnon ja toiminnan järjestämisessä
sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan tämän hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty.
Tämän hallintosäännön nojalla siirretystä päätösvallasta on pidettävä päätösluetteloa.
Tämän hallintosäännön ohella kuntayhtymän toimintaa ohjataan perussopimuksella.
2 § Kuntayhtymän johtamisjärjestelmä
Yhtymävaltuusto vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta, käyttää kuntayhtymän päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.
Yhtymähallitus vastaa yhtymävaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Toimitusjohtaja johtaa yhtymähallituksen alaisena kuntayhtymän hallintoa, talouden hoitoa ja muuta toimintaa. Toimitusjohtaja vastaa asioiden valmistelusta
yhtymähallituksen käsiteltäviksi ja yhtymähallituksen päätösten täytäntöönpanosta.
3 § Esittely yhtymähallituksessa
Yhtymähallituksen esittelijänä toimii toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan ollessa
poissa tai esteellinen, esittelijänä toimii hänen sijaisekseen määrätty.
4 § Yhtymähallituksen puheenjohtajan tehtävät
Yhtymähallituksen puheenjohtaja
•

johtaa poliittista yhteistyötä käymällä asioiden käsittelyn edellyttämiä keskusteluja poliittisten ryhmien kanssa sekä pitämällä sopivin tavoin yhteyttä
kuntayhtymän jäsenkuntiin sekä sidosryhmiin.
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vastaa toimitusjohtajan johtajasopimuksen valmistelusta ja huolehtii yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston kytkemisestä valmisteluprosessiin tarkoituksenmukaisella tavalla.
vastaa siitä, että toimitusjohtajan kanssa käydään vuosittain tavoite- ja
arviointikeskustelut.
hyväksyy toimitusjohtajan matkalaskut

5 § Kuntayhtymän viestintä
Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymän viestintää ja tiedottamista kuntayhtymän
toiminnasta. Yhtymähallitus hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen
periaatteista. Viestinnästä vastaa toimitusjohtaja.
Toimielimet luovat omalla toimialallaan edellytyksiä läpinäkyvälle toiminnalle
asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.
Kielelliset oikeudet kuntayhtymän toiminnassa, palveluissa ja viestinnässä on
turvattava riittävällä tavalla.
LUKU 2

TOIMIELINORAGANISAATIO

6 § Yhtymävaltuusto
Yhtymävaltuustosta määrätään perussopimuksessa seuraavasti:
Kuntayhtymän ylin päättävä toimielin on yhtymävaltuusto.
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.
Kullakin yhtymävaltuuston jäsenellä on yksi ääni.
Yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun kaksi kolmasosaa (2/3) kuntayhtymän jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä on läsnä
Yhtymävaltuuston tehtävistä, toiminnasta ja koolle kutsumisesta määrätään
tarkemmin hallintosäännössä.
Yhtymävaltuuston toiminnassa noudatetaan muuten soveltuvin osin kuntalain
säännöksiä.
Perussopimuksen määräysten lisäksi:
Yhtymävaltuuston kokouskutsu on vähintään kymmenen päivää ennen kokousta lähetettävä yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen jäsenille sekä jäsenten kunnanhallituksille.
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§ 7 Hallitus
Hallituksesta määrätään perussopimuksessa seuraavasti:
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 valtuustokausi. Valtuusto nimeää hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan koko valtuustokaudeksi.
Kullakin jäsenellä on kokouksessa yksi (1) ääni.
Yhtymähallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Yhtymähallituksen kokoukseen kutsutaan pysyvänä asiantuntijana kunkin jäsenkunnan vesilaitoksen edustaja.
Perussopimuksen määräysten lisäksi:
Yhtymähallituksen kokous kutsutaan koolle yhtymähallituksen päättämällä tavalla. Kutsu kokoukseen on lähetettävä yhtymähallituksen jäsenille, yhtymävaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä pysyville asiantuntijoille.
8 § Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunnassa on neljä jäsentä, joista yhtymävaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kustakin jäsenkunnasta valitaan yksi jäsen sekä yksi varajäsen.
LUKU 3

HENKILÖSTÖORGANISAATIO

9 § Toimitusjohtaja
Toimitusjohtaja vastaa kuntayhtymän toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa yhtymähallituksen alaisuudessa.
Toimitusjohtajan sijaisena toimitusjohtajan ollessa poissa tai esteellisenä toimii
käyttöpäällikkö.
Toimintaorganisaation jakautumisesta toiminnallisiin yksiköihin päättää kuntayhtymän toimitusjohtaja.
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TOIMIELINTEN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALLAN JAKO

10 § Yhtymävaltuuston tehtävät ja toimivalta
Yhtymävaltuuston tehtävistä on määrätty perussopimuksessa seuraavasti:
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;
• päätettävä tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä yhtymähallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä niistä toimenpiteistä,
joihin edellisessä kohdassa mainitut kertomukset saattavat antaa aihetta; ja
Yhtymävaltuuston on viimeistään marraskuussa hyväksyttävä kuntayhtymän
seuraavan vuoden talousarvio sekä vähintään kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma.
11 § Yhtymähallituksen tehtävät ja toimivalta
Yhtymähallituksen tehtävistä ja toimivallasta määrätään perussopimuksessa
seuraavasti:
Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymää ja sen hallintoa siten kuin siitä on erikseen
kuntalaissa ja erityislaeissa säädetty tai perussopimuksen tai kuntayhtymän
hallintosäännössä määrätään.
Yhtymähallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää, käyttää sen
puhevaltaa ja tekee sen puolesta sopimukset.
Yhtymähallituksen tehtävänä on:
• huolehtia kuntayhtymän toiminnan järjestämisestä,
• laatia vuosittain tilinpäätös,
• huolehtia, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty,
• päättää vuotuisesta talouden käyttösuunnitelmasta ottaen huomioon valtuuston hyväksymän taloussuunnitelman sekä toiminnalle asetetut tavoitteet,
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• muut yhtymän toimialaan kuuluvat asiat lukuun ottamatta yhtymävaltuustolle
määrättyjä asioita.
.

Perussopimuksen määräysten lisäksi hallituksen tehtävänä on:
•
•

•
•

vastata henkilöstöpolitiikasta, työsuojelusta ja yhteistoimintamenettelystä
päättää
o paikallisten virka- ja työehtosopimusten tekemisestä
o virka- ja työehtosopimusten yleistä täytäntöönpanoa ja soveltamista
sekä virka- ja työehtosopimuksista kuntayhtymälle annettua harkintavaltaa koskevista asioista
o tehtäväkohtaisen palkan määrästä
o virka- ja työsuhteeseen liittyviä muita harkinnanvaraisia etuuksia
koskevista yleisistä periaatteista
o kuntayhtymän toimitusjohtajan palkan määrästä
o kuntayhtymän toimitusjohtajan sivutoimiluvista ja ottaa vastaan sivutoimi-ilmoitukset, muilta osin päätökset tekee ja ilmoitukset ottaa
vastaan kuntayhtymän toimitusjohtaja
o muut sellaiset henkilöstöasiat, joita tällä säännöllä ei ole siirretty
viranhaltijalle.
ohjeistaa sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan järjestämisen ja
toimeenpanon.
valitsee toimitusjohtajan sijaisen enintään kuuden kuukauden ajaksi

Hallitus voi siirtää päätösvaltaansa toimitusjohtajalle.
12 § Toimitusjohtajan tehtävät ja toimivalta
Kuntayhtymän toimitusjohtajan tehtävänä on
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

johtaa kuntayhtymän toimintaa ja vastata taloudesta, toiminnan tuloksellisuudesta ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta
kuntayhtymän strategioiden valmisteluprosessin ja toteutuksen johtaminen
kuntayhtymän toiminnan kehittäminen
pyydettyjen lausuntojen ja selvitysten antaminen
sidosryhmäsuhteiden hoitaminen
päättää kuntayhtymän ulkoisesta tiedotus- ja suhdetoiminnasta sekä
kuntayhtymän henkilöstökoulutuksesta
huolehtia, että kuntayhtymässä toimeenpannaan sisäistä valvontaa ja
riskien hallintaa
huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä
päättää kuntayhtymän käyttösuunnitelman täytäntöönpanosta
toimia työnantajan edustajana paikallisissa palvelussuhteen ehtoja koskevissa neuvotteluissa ja yhteistoimintamenettelyissä, ellei tehtävää osoiteta
muulle henkilölle
päättää hallituksen päättämien perusteiden mukaisesti talousarvion puitteissa hankinnoista ja niihin liittyvistä sopimuksista
päättää henkilökunnan harkinnanvaraisen palkan määrästä
päättää viranhaltijan sijaisten valinnasta
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hyväksyä kuntayhtymän henkilökunnan matkalaskut sekä vahvistaa vuosilomat, myöntää virkavapaan tai työloman, päättää virka- ja työtehtävien
edellyttämiin täydennyskoulutuksiin osallistumisesta talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa sekä antaa virkamatkamääräykset
toimia yhtymähallituksen esittelijänä
Kuntayhtymän toimitusjohtaja voi erillisellä kirjallisella päätöksellä siirtää
toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.

Siirrettyä toimivaltaa käyttäessään viranhaltijan on pidettävä pöytäkirjaa
päätöksistään.
13 § Asian ottaminen yhtymähallituksen käsiteltäväksi
Asian ottamisesta yhtymähallituksen käsiteltäväksi voi päättää yhtymähallitus
ja yhtymähallituksen puheenjohtaja.
14 § Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen
Kuntayhtymän viranhaltijapäätöksistä on pidettävä päätösluetteloa. Viranhaltijan on neljän päivän kuluessa päätöksen allekirjoittamisesta ilmoitettava yhtymähallitukselle tai sen puheenjohtajalle sähköisesti niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa yhtymähallituksen käsiteltäviksi.
LUKU 5

TOIMIVALTA HENKILÖASIOISSA

15 § Yhtymähallituksen yleistoimivalta henkilöasioissa
Mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty
hallintosäännössä, toimivalta on yhtymähallituksella.
16 § Viranperustaminen ja lakkauttaminen sekä virkanimikkeen muuttaminen
Yhtymävaltuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä
virkanimikkeen muuttamisesta.
17 § Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi
Yhtymävaltuusto päättää virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi.
18 § Kelpoisuusvaatimukset
Toimitusjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista päättää yhtymävaltuusto.
Muiden virkojen kelpoisuusvaatimuksista päättää yhtymähallitus.
Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.
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19 § Haettavaksi julistaminen
Viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen
on yhtymävaltuusto, viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi yhtymähallitus.
20 § Palvelusuhteeseen ottaminen
Kuntayhtymän toimitusjohtajan valitsee yhtymävaltuusto ja muut kuntayhtymän viranhaltijat yhtymähallitus. Viranhaltijoiden palkasta päättää palvelusuhteen ottamisesta päättävä viranomainen.
Kuntayhtymän toimitusjohtaja päättää työsuhteeseen otettavien sekä heidän
sijaistensa valinnasta ja määrätä heidän palkkansa sopimusten ja hallituksen
hyväksymien yleisten palkkausperusteiden mukaisesti.
Viranhaltijan ja työntekijän irtisanoo ja eron myöntää sama viranomainen,
jonka tehtävänä on viranhaltijan ja työntekijän ottaminen.
21 § Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaminen
Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt viranomainen. Yhtymävaltuuston ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa
kuitenkin yhtymähallitus.
Ehdollisen valintapäätöksen raukeamisen toteaa päätöksellään palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt viranomainen.
22 § Virkaan ottaminen virkaan valitun irtisanouduttua ennen virantoimituksen alkamista
Jos haettavana olleeseen virkaan tai virkasuhteeseen valittu irtisanoutuu ennen virantoimituksen alkamista, eikä varalle ole valittu ketään, voidaan viranhaltija valita niiden virkaa tai virkasuhdetta hakeneiden joukosta, jotka ilmoittavat hakemuksensa olevan edelleen voimassa.
23 § Koeaika
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 §:ssä tarkoitetun koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa viranhaltijan palvelukseen. Työsuhteeseen ottava viranomainen sopii koeajasta.
24 § Harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat
Harkinnanvaraisista virka- ja työvapaista päättää sama viranomainen, jonka
tehtävänä on viranhaltijan tai työntekijän ottaminen.
25 § Muut kuin harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat
Yhtymähallitus päättää viranhaltijoiden virkavapaista, joihin heillä on lain tai
virkaehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus, myöntämisestä, keskeyttämisestä ja peruuttamisesta.

Yh 2 / 7.3.2019 / § 8, liite 4

Keski-Uudenmaan Vesi, Hallintosääntö 2019

9

Toimitusjohtaja päättää työsuhteessa olevien työvapaista, joihin heillä on lain
tai virkaehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus, myöntämisestä, keskeyttämisestä ja peruuttamisesta.
26 § Virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltaminen
Mikäli tässä luvussa ei ole toisin määrätty, virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltamisesta päättää yhtymähallitus.
27 § Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen
Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisen viranhaltijalain
24 §:n nojalla päättää viranomainen, jolla on toimivalta molempiin virkasuhteisiin ottamisesta. Jos toimivalta on eri viranomaisilla, siirtämisestä päättää kuntayhtymän hallitus.
28 § Sivutoimet
Sivutoimilupahakemuksen ratkaisee ja sivutoimiluvan peruuttamisesta sekä
sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämistä päättää toimitusjohtaja.
29 § Viranhaltijan työ- ja toimintakyvyn selvittäminen
Yhtymähallituksen puheenjohtaja päättää kunnallisen viranhaltijalain 19 §:n nojalla terveydentilaan koskevien tietojen pyytämisestä toimitusjohtajalta sekä toimitusjohtajan määräämisestä terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.
30 § Virantoimituksesta pidättäminen
Toimitusjohtajan virantoimituksesta pidättämisestä päättää yhtymähallitus. Yhtymähallituksen puheenjohtaja voi päättää toimitusjohtajan väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä.
31 § Virkasuhteen ja työsuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi
Virkasuhteen ja työsuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen.
32 § Lomauttaminen
Yhtymähallitus päättää henkilöstön lomauttamisen periaatteista.
33 § Palvelussuhteen päättyminen
Palvelusuhteen purkamisesta koeajalla, irtisanomisesta, purkamisesta ja purkautuneena pitämisestä päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen.
Viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta ja työntekijän ilmoitus työsuhteen irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon.
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34 § Menetettyjen ansioiden korvaaminen
Viranhaltijalle kunnallisen viranhaltijalain 45 §:n nojalla maksettavasta korvauksesta päättää yhtymähallitus.
35 § Palkan takaisinperiminen
Aiheettomasti maksetun palkan tai muun virkasuhteesta johtuvan taloudellisen
etuuden takaisinperinnästä päättää yhtymähallitus.
LUKU 6

ASIAKIRJAHALLINNON JÄRJESTÄMINEN

36 § Yhtymähallituksen asiakirjahallinnon tehtävät
Yhtymähallitus vastaa siitä, että asiakirjahallinnon ohjeistus, käytännöt, vastuut
ja valvonta on määritelty sekä
•
•
•

vastaa hyvän tietohallintotavan ja hyvän henkilötietojen käsittelyn toteuttamisesta
antaa ohjeistuksen asiakirjahallinnon hoitamisesta
päättää tiedonohjaussuunnitelman yleisistä periaatteista

37 § Asiakirjahallinnon käytännön järjestelyt
Kuntayhtymän asiakirjahallintoa johtaa yhtymähallituksen alaisena toimitusjohtaja, joka vastaa kuntayhtymän pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista sekä
muista asiakirjahallinnon käytännön järjestelyistä.
LUKU 7

KIELELLISET OIKEUDET
Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä on kaksikielinen kuntayhtymä, jonka hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä viestinnässä on otettava huomioon
suomen- ja ruotsinkielisten asukkaiden ja palvelujen käyttäjien kielelliset oikeudet. Kuntayhtymän palvelut on järjestettävä niin, että asukkaita ja palvelujen käyttäjiä pystytään palvelemaan heidän omalla kielellään.
Yhtymävaltuuston kokouskutsu, esityslista ja pöytäkirja laaditaan sekä suomen että ruotsin kielellä. Muiden toimielinten kokouskutsu, esityslista ja pöytäkirja laaditaan suomen kielellä.

LUKU 8

TALOUDEN HOITO

38 § Talousarvio ja taloussuunnitelma
Talousarviosta- ja taloussuunnitelmasta on perussopimuksessa määrätty seuraavasti:
Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava riittävän ajoissa
tilaisuus esitysten tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi ja sopeuttamiseksi jäsenkuntien toiminnallisiin tavoitteisiin ja taloudellisiin mahdollisuuksiin.
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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.
39 § Talousarvion täytäntöönpano
Yhtymähallitus hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman.
40 § Toiminnan ja talouden seuranta
Toiminnan ja talouden seurannasta on perussopimuksessa määrätty seuraavasti:
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.
41 § Talousarvion sitovuus
Talousarviosta päättäessään yhtymävaltuusto määrittelee, mitkä ovat yhtymävaltuuston sitovina hyväksymät toiminnan tavoitteet.
42 § Omaisuuden luovuttaminen ja vuokraaminen
Kuntayhtymän omaisuuden luovuttamisesta ja vuokraamisesta päättää yhtymähallitus yhtymävaltuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti. Yhtymävaltuusto voi siirtää toimivaltaansa viranhaltijoille.
43 § Poistosuunnitelman hyväksyminen
Yhtymävaltuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet.
Yhtymähallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykepohjaiset poistosuunnitelmat.
Yhtymähallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan.
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44 § Rahatoimen hoitaminen
Yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän lainan ottamisen ja lainan antamisen
periaatteista.
Hallitus päättää talousarvion mukaisesti lainan ottamisesta ja sijoitustoimintaa
koskevista periaatteista.
Rahatoimen käytännön hoitamisesta vastaa toimitusjohtaja.
45 § Maksuista päättäminen
Yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän palveluista ja muista suoritteista
perittävien maksujen perusteista.
Yhtymähallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä.
Yhtymähallitus voi siirtää maksuista päättämisen liittyvää toimivaltaa toimitusjohtajalle.
46 § Asiakirjojen antamisesta perittävät maksut
Pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen
maksu.
Yhtymähallitus päättää tarkemmin asiakirjojen antamisesta perittävien maksujen perusteista ja euromääristä.
LUKU 9

ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA SEKÄ RISKIENHALLINTA

47 § Ulkoinen ja sisäinen valvonta
Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta sekä riskien hallinta järjestetään
niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.
Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.
Sisäinen valvonta on osa johtamista. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa yhtymähallitus.
48 § Tarkastuslautakunnan kokoukset
Tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on
läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.
Yhtymähallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.
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49 § Tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi
Sen lisäksi, mitä kuntalaissa säädetään, tarkastuslautakunnan on
•
•
•

seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi,
huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka
mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa, sekä
tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

50 § Sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät
Tarkastuslautakunta valvoo kuntalaissa tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten
tietojen julkaisemisesta kuntayhtymän verkkosivuilla.
Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä.
Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi yhtymähallitukselle ja yhtymävaltuustolle.
51 § Tilintarkastusyhteisön
Yhtymävaltuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä enintään neljän tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön.
52 § Tilintarkastajan tehtävät
Tilintarkastajan tehtävistä säädetään kuntalaissa.
53 § Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät
Tilintarkastaja voi ottaa lautakunnalta toimeksiantoja lautakunnan käsiteltävien
asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta,
mikäli ne eivät ole ristiriidassa julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan kanssa.
54 § Tilintarkastuskertomus ja muu raportointi
Tilintarkastuskertomuksesta säädetään kuntalain 125 §:ssä.
Tilintarkastuskertomuksessa on kuntalain 125 §:ssä mainitun lisäksi esitettävä
lausunto 123 §:n 1 momentin mukaisista asioista. Kertomuksessa esitetään
myös muut tilintarkastajan tarpeellisiksi katsomat asiat.
Tilintarkastaja ilmoittaa havaitsemistaan olennaisista epäkohdista viipymättä
yhtymähallitukselle sekä toimitusjohtajalle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.
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Tilintarkastaja raportoi tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslautakunnalle sen määräämällä tavalla.
55 § Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
Yhtymähallitus vastaa sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä
ja yhteen sovittamisesta.
Lisäksi yhtymähallitus
•
•
•

vahvistaa sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet
valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeiden
mukaisesti ja tuloksellisesti;
antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan operatiivinen kokonaisvastuu on toimitusjohtajalla, joka antaa näitä koskevat lisäohjeet.
LUKU 10

KOKOUSMENETTELY

56 § Toimielimen päätöksentekotavat
Toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessa, jossa kokouksen
osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan
käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.
Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous).
Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely).
57 § Sähköinen kokous ja päätöksentekomenettely
Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti.
Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta,
jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.
Toimielin voi päättää asioita sähköisessä päätöksentekomenettelyssä kuntalain
100 §:n mukaisesti. Päätöksentekomenettelyä voidaan käyttää kaikkiin toimielimen päätösvaltaan kuuluviin asioihin.
58 § Kokousaika ja paikka
Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.
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Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi
tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja päättää
kokousajan.
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.
59 § Kokouskutsu
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokous kutsutaan koolle myös kuntayhtymän toimitusjohtajan
pyynnöstä.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät
asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekomenettelyä noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksistä, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset
syyt ole esteenä. Jos esityslistalla on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan
tehdään merkintä salassapidosta.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolooikeus tai –velvollisuus.
Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti. Tällöin kuntayhtymän hallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän
tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä
Kokouskutsu lähetetään tiedoksi myös jäsenkuntien hallituksille.
Kokouskutsu toimitetaan jäsenille ja muille kokoukseen kutsuttaville viimeistään
viisi vuorokautta ennen kokousta, ellei toimielin toisin päätä. Yhtymävaltuuston
kokouskutsu toimitetaan viimeistään 10 vuorokautta ennen yhtymävaltuuston
kokousta.
60 § Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kuntayhtymän verkkosivuilla
Esityslista julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäisiä kokousasioita, joihin ei liity erityistä tiedottamisintressiä tai mikäli erityisestä
syystä asian valmistelua ei julkisteta ennen päätöksentekoa. Esityslistan liitteitä
julkaistaan verkossa harkinnan mukaan ottaen huomioon kuntayhtymän jäsenkuntien asukkaiden tiedonsaanti-intressit.
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61 § Jatkokokous
Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada siinä kokouksessa käsiteltyä, käsittelemättä jääneet asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei
tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille lähetetään sähköinen
viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta sekä jatkokokouksen päätöksentekotavasta.
62 § Varajäsenen kutsuminen
Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, tulee hänen kokouksesta ja esteestä tiedon saatuaan ilmoittaa asiasta toimielimen sihteerille
ja varajäsenelleen.
Milloin toimielimen jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua
varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään.
63 § Läsnäolo kokouksessa
Hallituksen kokouksessa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston
puheenjohtajalla, varapuheenjohtajilla, jäsenkuntien vesihuoltolaitosten edustajilla sekä kuntayhtymän toimitusjohtajalla.
Valtuuston kokouksessa, joka on kuntalain mukainen julkinen kokous, on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen puheenjohtajalla ja kuntayhtymän toimitusjohtajalla sekä tarkastuslautakunnan valmisteltavia asioita käsiteltäessä tarkastuslautakunnan puheenjohtajalla. Hallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus.
Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.
64 § Kokouksen pitäminen
Valtuuston ensimmäisen kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja.
Kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sähköisesti tai nimenhuudolla
sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin
päätä.
Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, päättää ottaa käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Valtuusto ei voi ottaa käsiteltäväkseen muita, kuin sen asian, jota varten se on
kutsuttu koolle.
Hallituksen pöytäkirjanpitäjän valitsee kuntayhtymän hallitus.
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65 § Kokouksen johtaminen
Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Puheenjohtaja saa varoituksen annettuaan määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous.
66 § Tilapäinen puheenjohtaja
Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. Tämä määräys ei koske valtuustoa.
67 § Esittely
Asiat ratkaistaan hallituksen kokouksissa kuntayhtymän toimitusjohtajan esittelystä.
Hallituksen esittelijän poissa ollessa toimii esittelijänä hallituksen puheenjohtaja
tai toimitusjohtajan sijaiseksi määrätty viran- tai toimenhaltija.
Esittelijän ollessa esteellinen, ratkaistaan asiat puheenjohtajan esittelystä.
Valtuuston kokouksessa asiat päätetään hallituksen, tarkastuslautakunnan tai
tilapäisen valiokunnan esityksestä.
Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen
asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on
poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä.
Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Tätä määräystä ei sovelleta valtuustoon.
68 § Esteellisyys
Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään ja esteellisyyden aiheuttamasta perusteesta sekä vetäydyttävä
asian käsittelystä ja poistuttava kokouksesta.
Toimielimen puheenjohtajan on saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi ja päätettäväksi. Asianomaisen henkilön tulee tarvittaessa antaa selvitystä seikoista, joilla voi olla merkitystä esteellisyyden arvioinnissa. Annettuaan pyydetyn selvityksen asianomaisen henkilön on poistuttava kokouksesta.
Esteellisyyden peruste tulee merkitä esteellisyyden hyväksymispäätöksestä
laadittavaan pöytäkirjatekstiin.
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69 § Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi
Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta,
palauttamisesta valmisteltavaksi tai jokin muu ehdotus, joka hyväksyminen keskeyttäisi asian käsittelyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta
rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta. Jos ehdotus hyväksytään yksimielisesti tai äänestämällä, puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn. Jos ehdotus hylätään, asian käsittely jatkuu.
70 § Äänestys
1. Ehdotukset
Keskustelun kuluessa tehty ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheenjohtaja niin vaatii.
Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja päättää keskustelun. Puheenjohtaja selostaa keskustelun kuluessa tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu.
Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheenjohtaja toteaa pohjaehdotuksen toimielimen päätökseksi.
Jos puheenjohtaja toteaa toimielimen yksimielisesti kannattavan kokouksessa
tehtyä ehdotusta, puheenjohtaja toteaa ehdotuksen toimielimen päätökseksi.
Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, jota
ei ole kannatettu tai joka on tehty vaihtoehtoisena tai menee käsiteltävän asian
ulkopuolelle, ei kuitenkaan oteta äänestykseen.
Jos ehdotuksen tekijä ei ole paikalla äänestyksen alkaessa, hänen tekemänsä
ehdotus katsotaan rauenneeksi eikä sitä oteta äänestykseen.
2. Äänestystapa
Äänestys toimitetaan sähköisesti/äänestyskoneella/nimenhuudolla. Äänestys
toimitetaan avoimesti.
3. Äänestysjärjestys
Jos äänestykseen otettavia ehdotuksia on enemmän kuin kaksi, puheenjohtaja
esittää toimielimen hyväksyttäväksi äänestysjärjestyksen. Äänestysjärjestys
määräytyy seuraavien periaatteiden mukaan:
1) ensiksi asetetaan äänestettäväksi pohjaehdotuksesta kaksi eniten poikkeavaa ehdotusta. Niistä voittanut asetetaan jäljellä olevista ehdotuksista eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta
vastaan, ja näin jatketaan, kunnes saadaan lopullinen vastaehdotus pohjaehdotukselle. Kuitenkin jos äänestykseen on otettava
pohjaehdotuksen kokonaan hylkäämistä tarkoittava ehdotus, se on
asetettava viimeisenä äänestettäväksi muista ehdotuksista voittanutta vastaan;
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2) jos asia koskee määrärahan myöntämistä, asetetaan ensin äänestettäväksi määrältään suurimman ehdotuksen hyväksyminen
tai hylkääminen ja näin jatketaan ehdotusten suuruuden mukaisessa järjestyksessä, kunnes jokin ehdotus hyväksytään, minkä
jälkeen pienemmistä ehdotuksista ei enää äänestetä; sekä
3) jos ehdotus on sellainen, että sen hyväksyminen tai hylkääminen
on riippumaton muista ehdotuksista, on sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä äänestettävä erikseen.
4. Äänestyksen tuloksen toteaminen
Puheenjohtaja toteaa äänestyksen tuloksena syntyvän päätöksen.
71 § Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Yhtymävaltuuston pöytäkirja laaditaan suomen ja ruotsin kielellä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää
aiemmin on ilmoitettu.
Toimielimen pöytäkirjaan merkitään ainakin:
Järjestäytymistietoina:
•
•

toimielimen nimi;
merkintä käytetyistä päätöksentekotavoista (varsinainen kokous, sähköinen kokous, yksilöidään päätökset, jotka on tehty sähköisessä päätöksentekomenettelyssä)
• kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouksen keskeytykset
• kokouspaikka;
• läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä
• kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Asian käsittelytietoina:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

asiaotsikko;
selostus asiasta;
esittelijän päätösehdotus;
esteellisyys ja perustelut;
tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu;
äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä
äänestyksen tulos siten, että kunkin jäsenen kannanotto ilmenee pöytäkirjasta;
vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos;
asiasta tehty päätös
eriävä mielipide.
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Muina tietoina:
• salassapitomerkinnät
• puheenjohtajan allekirjoitus;
• pöytäkirjanpitäjän varmennus;
• merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta; sekä
• merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä.
Pöytäkirjaan liitetään päätöksiä koskevat oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset sekä muutoksenhakukiellot.
Pöytäkirjan nähtävillä pitämisen tavasta päättää hallitus toimikausittain. Hallituksen pöytäkirja lähetetään tiedoksi jäsenkuntiin sekä pidetään tarkastamisen
jälkeen nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä
tarkemmin säädetään.
Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemiin päätöksiin.
72 § Valtuustoa koskevat erityiset määräykset
1. Yleistä
Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle ja avaa hallituksen puheenjohtaja, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja
ja kaksi varapuheenjohtajaa on valittu valtuuston toimikaudeksi.
Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä.
Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja valtuuston sihteerinä toimii yhtymävaltuuston määräämä viranhaltija.
2. Kokouskutsu ja esityslista
Kokouskutsu valtuuston kokoukseen lähetetään vähintään kymmenen päivää
ennen kokousta erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa
läsnä- ja puheoikeus. Varavaltuutetuille lähetetään yhtäaikaisesti tiedoksi kokouksen ajankohta ja paikka. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava
kuntayhtymän verkkosivuilla sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät
asiat.
Kokouskutsu, esityslista ja liitteet valtuuston kokoukseen laaditaan suomen ja
ruotsin kielellä.
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3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valtuuston puheenjohtaja toteaa läsnä olevat valtuutetut ja muut kokouksessa
läsnäolevat sekä toteaa, onko kokous kutsuttu koolle laillisesti ja onko se päätösvaltainen.
4. Kokouksen pitäminen
Puheenjohtaja voi tarvittaessa valtuuston suostumuksella luovuttaa puheenjohdon varapuheenjohtajalle ja osallistua sinä aikana kokoukseen jäsenenä.
Yhtymähallituksen esittely on käsittelyn pohjana. Jos asian on valmistellut tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta, tarkastuslautakunnan tai tilapäisen
valiokunnan ehdotus on pohjana.
Jos yhtymähallitus, tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on muuttanut
esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin yhtymävaltuusto on tehnyt päätöksen asiasta, muutettu ehdotus on pohjaehdotus. Jos ehdotus on peruutettu ennen kuin yhtymävaltuusto on tehnyt päätöksen asiassa, asia on poistettava esityslistalta.
Kun asia on esitelty, siitä on varattava tilaisuus keskustella.
Puheenvuoro on pyydettävä sähköisesti/selvästi havaittavalla tavalla tai toimittamalla puheenjohtajalle kirjallinen puheenvuoropyyntö.
Puheenvuorot annetaan pyydetyssä järjestyksessä. Tästä järjestyksestä poiketen puheenjohtaja voi antaa:
•
•

puheenvuoron yhtymähallituksen puheenjohtajalle, toimitusjohtajalle
sekä tarkastuslautakunnan ja tilapäisen valiokunnan puheenjohtajalle,
jos käsitellään asianomaisten toimielinten valmistelemia asioita; sekä
repliikki- ja kannatuspuheenvuoron.

Asian käsittelyjärjestystä koskeva työjärjestyspuheenvuoro on annettava ennen
muita.
5. Pöytäkirjan laatiminen, tarkistaminen ja nähtävänä pitäminen
Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kulloinkin tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Muilta osin valtuuston pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen toteutetaan §
71 mukaisesti.
LUKU 11

MUUT MÄÄRÄYKSET

73 § Kokouspalkkiot, ansionmenetykset ja muiden kustannusten korvaus
Kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon
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järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa seuraavien määräysten mukaan.
1. Kokouspalkkiot
Luottamushenkilöorganisaation kokouksista suoritetaan jäsenille kokouspalkkiota siten kuin valtuusto erikseen päättää.
Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna.
Jos toimielin pitää samana kalenterivuorokautena useamman kuin yhden
kokouksen, katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi.
Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta suoritetaan kokouspalkkion lisäksi
50 % sanotun kokouspalkkion määrästä jokaista kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden. Kokouspalkkio voi olla kuitenkin enintään kaksinkertainen
lähtöpalkkioon nähden.
Viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan palkkio edellä mainituin perustein
toimistoajan ulkopuolisista kokouksista.
2. Ansionmenetysten ja kustannusten korvaus
Luottamushenkilöille suoritetaan korvausta säännöllisen työajan ansionmenetyksestä ja luottamustoimen vuoksi aiheutuvista edellä mainituista kustannuksista kultakin alkavalta tunnilta, enintään kuitenkin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 25 euroa tunnilta.
Saadakseen korvausta työansiomenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää
työnantajan todistus siitä. Todistuksesta on käytävä ilmi, että luottamustoimen
hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa.
Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa
taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään.
Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu
sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta
syystä, luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys tällaisista
kustannuksistaan. Kustannusten enimmäismäärään noudatetaan, mitä edellä
1 momentissa on määrätty.
Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on esitettävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun oikeus korvaukseen on syntynyt.
Vaatimus esitetään kuntayhtymälle.
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3. Matkakustannukset
Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamiseksi tehdyistä matkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa ja kurssipäivärahaa soveltuvin osin kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaisesti.
Tässä pykälässä mainitut muut kuin matkakorvaukset eivät koske koulutusja kurssipäiviä.
4. Määrittämätön palkkio
Hallitus määrää palkkion sellaisista luottamustehtävistä, joita ei ole mainittu
tässä säännössä.
5. Palkkion maksamisajankohta
Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan puolivuosittain. Ansionmenetyskorvaukset voidaan maksaa kuitenkin korvauspyynnön esittämistä
seuraavan kuukauden palkanmaksupäivänä.
6. Palkkiota koskeva tarkemmat ohjeet
Hallitus antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita kokouspalkkioiden maksamisesta, ansionmenetyskorvauksista, matkakustannusten korvauksista ja muista
palkkioihin liittyvistä asioista.
74 § Jäsenkuntien asukkaiden aloitteet
Hallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä käsiteltävä luettelo
sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kuntayhtymän toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä ja esitettävä se
valtuustolle. Valtuusto voi samalla päättää, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
75 § Kuntayhtymän nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen
Kuntayhtymän puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai kuntayhtymän toimitusjohtaja, jollei hallitus
ole valtuuttanut toisia.
Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija.
LUKU 12 SOVELTAMINEN JA VOIMAANTULO
76 § Soveltaminen
Tarkemmat määräykset tämän hallintosäännön soveltamisesta antaa
tarvittaessa yhtymähallitus.
77 § Voimaantulo
Hallintosääntö tulee voimaan 1.6.2019

