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18 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka
sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan
kokouskutsun yhteydessä (Hallintosääntö 59 §).

Lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.
Tilintarkastajalla ja lautakunnan määrämillä luottamushenkilöillä ja muulla
henkilökunnalla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan
niin päättäessä. Hallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.
Kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä (Hallintosääntö
48 §).

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on läsnä (Kuntalaki 103 §).

Puheenjohtajan ehdotus:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

19 § Pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan
allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja
tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla (Hallintosääntö 71 §).
Edellisen kokouksen pöytäkirjantarkastajina toimivat Marketta Pohjanheimo ja
Merja Juutilainen.

Puheenjohtajan ehdotus:
Lautakunta valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä
kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.

Päätös:

20 § Työjärjestys

Puheenjohtajan ehdotus:
Lautakunta päättää tämän kokouksen työjärjestyksen.

Päätös:
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21 § Kuntayhtymän toiminnallinen ja taloudellinen katsaus

Toimitusjhtaja osallistuu kokoukseen ja antaa selvityksen kuntayhtymän
keskeisten toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista vuonna
2021.

Puheenjohtajan ehdotus:
Lautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös:

22 § Päävastuullisen tilintarkastajan vaihtuminen

BDO Audiator Oy on ilmoittanut päävastuullisen tilintarkastajan vaihtamisesta.
BDO Audiator Oy on esittänyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi HT, JHT Mark
Lassfolkia.

Puheenjohtajan ehdotus:
Tarkastuslautakunta hyväksyy tilintarkastajan vaihdoksen.

Päätös:

23 § Tilintarkastajan raportointi

Tilintarkastaja raportoi vuoden 2021 tarkastuksen etenemisestä.

Puheenjohtajan ehdotus:
Lautakunta merkitsee raportoinnin tiedoksi.

Päätös:

24 § Tilintarkastuspalveluiden kilpailutus

Kuntayhtymän hallintosäännön 51 §:n mukaisesti yhytymävaltuusto valitsee
tarkastuslautakunnan esityksestä enintään neljän tilikauden hallinnon ja
talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön.

Vuosien 2018-2021 tarkastustoiminnasta on vastannut BDO Audiator Oy.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan kanssa sovittiin, että toimitusjohtaja
pyytää tarkastustoimintaa koskevat tarjoukset.

Vuosien 2022-2025 tarkastustoiminnasta pyydettiin tarjouksia viideltä palveluita
tuottavalta yritykseltä. Tarjouspyyntö oli yhteinen Keski-Uudenmaan
vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän kanssa, joten päätökset hankinnasta on
tehtävä sekä Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän (KUvesi) yhtymä-
valtuustossa, että Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän
(KUVES) yhtymäkokouksessa.



Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä ESITYSLISTA 3/2021

Tarkastuslautakunta 19.10.2021

5

Tarjouksia määräaikaan (4.10.2021) mennessä saatiin vain yhdeltä yritykseltä,
eli BDO Audiator Oy:ltä, jonka tarjous on liitteenä.

Puheenjohtajan ehdotus:
Lautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että tilintarkastusyhteisöksi vuosille
2022-2025 valitaan BDO Audiator Oy.

Päätös:

25 § Muut asiat

Hallintosäännön 64 § 3 momentin mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta
tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, päättää ottaa käsiteltäväksi asian,
jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Puheenjohtajan ehdotus:
Lautakunta käsittelee mahdolliset muut asiat.

Päätös:

26 § Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa 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.

Puheenjohtajan ehdotus:
Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään
pöytäkirjaan.

Päätös:
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen
perusteet

Seuraavista pykälistä ei saa tehdä kuntalain 134 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

§ 18-26

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

HallintolainkäyttöL 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaati-
musviran-
omainen
ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä
Tarkastuslautakunta
Kirkkotie 49
04310 Tuusula
toimisto@kuvesi.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana.
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen
saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus tehdään tarkastuslautakunnalle.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava. Oikaisuvaatimusasiakirjat on toimitettava kaupunginhallitukselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä viraston aukioloajan päättymiseen mennessä.

Liitetään pöytäkirjaan



KESKI-UUDENMAAN VESI KUNTAYHTYMÄ JA KESKI-

UUDENMAAN VESIENSUOJELUN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Tarjous hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista 

2022—2025

BDO Audiator Oy   I  4.10.2021
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BDO Oy (Y-tunnus 2776089-4) on itsenäinen BDO International Limitedin (UK) jäsenyritys. BDO Audiator Oy (Y-tunnus 0904285-6) 
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verkostolle että kunkin maan jäsenyritykselle.

TARJOUS HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS-

PALVELUISTA 2022 - 2025

TILINTARKASTUSPALVELUT

Kiitämme tilaisuudesta tarjota teille 

tilintarkastuspalvelujamme.

Tarjouksemme kattaa organisaationne lakisääteisen 

tilintarkastuksen sekä mahdolliset muut 

tarjouspyynnössänne mainitut palvelut.

Uskomme, että asiakaslähtöinen toimintatapamme sekä 

syvällinen julkishallinnon tuntemukseemme tuo 

organisaatiollenne lisäarvoa. 

Tarjoamme tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy:tä. 

Ehdotamme tarjouspyynnössä mainittuihin tehtäviin 

seuraavia asiantuntijoitamme: 

 vastuunalainen tilintarkastaja JHT Mark Lassfolk

 vastuunalaisen tarkastajan varahenkilö HT, JHT 

Annika Sveholm

Tarpeen mukaan käytössänne on sekä koko Suomen 

BDO-konsernin henkilöstön että kansainvälisen 

verkostomme asiantuntijuus, jota voidaan hyödyntää 

toimeksiannossa suostumuksellanne.

Annamme mielellämme lisätietoa tarjouksestamme. 

Yhteyshenkilönä toimii aluejohtaja Eeva Koivula, puh. 

040 509 8569, eeva.koivula@bdo.fi. 

Toivomme, että tarjouksemme vastaa odotuksianne ja 

että saamme jatkaa yhteistyötä kanssanne!

Tarjouksemme on voimassa 31.12.2021 asti.

Yhteistyöterveisin,

BDO Audiator Oy

Taneli Mustonen

toimitusjohtaja

VAHVUUTEMME KUNTIEN TILINTARKASTUKSESSA

Meillä on kokemusta kuntien, kuntayhtymien ja 

kuntaomisteisten yhtiöiden tilintarkastuksesta ja muista 

talouden ja hallinnon asiantuntijapalveluista jo 

kymmenien vuosien ajalta. Asiantuntijamme ovat 

sitoutuneita auttamaan teitä tavoitteidenne 

saavuttamisessa, tarjoten samalla poikkeuksellisen 

hyvää asiakaspalvelua. 

Vahvuuksiimme lukeutuvat

 syvällinen julkissektorin asiantuntemus, joka 

perustuu pitkiin asiakassuhteisiin ja Suomen 

laajimpaan julkissektorin asiakaskuntaan

 asiantuntijoidemme kokemus, osaaminen ja työn 

laatu 

 kuntatalouden ja -hallinnon sekä niiden 

erityispiirteiden tuntemus

 asiakaskeskeinen lähestymistapa ― autamme 

asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa niin 

arjessa kuin muutostilanteissa

 monipuoliset neuvonanto- ja koulutuspalvelut

 erinomaisella tasolla oleva asiakastyytyväisyys. 

Keksi-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä ja 

Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun Liikelaitoskuntayhtymä

Tarkastuslautakunta

Kirkkotie 49 

04310 TUUSULA
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TIETOA BDO:STA

TOIMINTAPERIAATTEEMME

Meillä kaikki lähtee halusta auttaa. Haluamme auttaa 

asiakkaitamme siinä, mikä on heille tärkeää. Olemme 

tukena arjen haasteissa, autamme tavoitteiden 

saavuttamisessa, kannustamme katsomaan laajemmalle, 

tai kuljemme yhdessä kohti uutta. Sloganimme People 

helping people achieve their dreams kuvaa myös sitä, 

miten auttamalla toinen toistamme asiantuntijamme sekä 

auttavat asiakkaita että voivat saavuttaa omaan uraansa 

liittyvät tavoitteensa ja unelmansa. 

Toimintakulttuurimme perustuu läpinäkyvyydelle, 

vastuullisuudelle ja avoimuudelle. Muita keskeisiä 

periaatteitamme ovat tilintarkastuksen ja muiden 

palvelujemme sekä henkilökuntamme riippumattomuus, 

asiantuntijatyön korkea laatu ja poikkeuksellisen hyvä 

asiakaspalvelu. 

LIIKEVAIHTO SUOMESSA

€ 24,5 miljoonaa

VERKOSTON LIIKEVAIHTO

€ 8.5 miljardia

TOIMISTOA 
SUOMESSA 

1 617 
TOIMISTOA KAUTTA 
MAAILMAN

216
ASIANTUNTIJAA
SUOMESSA

88,120 ASIANTUNTIJAA GLOBAALISTI

167
MAATA

15

TAUSTAMME

Suomessa vuodesta 1992 toiminut BDO on kotimaisen

henkilökuntansa omistama yritys. Tarjoamme 

laadukkaita tilintarkastus-, vero-, laki- ja 

neuvonantopalveluja yrityksille, julkissektorin 

organisaatioille ja muille yhteisöille. 

BDO on viidenneksi suurin tilintarkastusta ja muita 

talouden asiantuntijapalveluita tuottava organisaatio 

sekä Suomessa että kansainvälisesti. Palvelemme 

asiakkaitamme kansainvälisesti yli 88 000 

asiantuntijamme voimin 167 maassa. 
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JULKISSEKTORIN VAHVA ASIANTUNTIJA

Julkishallinnon ja -talouden asiantuntijapalveluiden 

tuottajana olemme Suomen johtavia organisaatioita. 

BDO:n julkishallinnon tilintarkastuksesta vastaa BDO 

Audiator Oy, joka on vuonna 1992 perustettu 

tilintarkastusyhteisö (aiemmin JHTT-yhteisö).  

Henkilöstöllämme on vankkaa kokemusta ja ymmärrystä 

mm. kuntien ja kuntayhtymien, ministeriöiden, 

yliopistojen ja seurakuntien toiminnasta ja 

erityispiirteistä. 

Suomen BDO:lla työskentelee noin 210 asiantuntijaa, 

joista auktorisoituja tilintarkastajia on noin 70. Moni 

tilintarkastajistamme on suorittanut kaksi 

auktorisointitutkintoa. Palvelemme asiakkaitamme 

joustavasti ja paikallisesti ympäri maan, 15 

aluetoimistostamme käsin. 

Tarjoamme laajan valikoiman erityisosaamista kuntien 

tarpeisiin. Autamme kuntia ja kuntakonserneja 

saavuttamaan tavoitteitaan mm. talouden 

suunnitelmallisuuden ja kestävyyden, vaatimusten 

mukaisen toiminnan varmistamisen, pääomien hallinnan 

ja palvelutuotannon osa-alueilla. 

Asiantuntijamme voivat olla apunanne esimerkiksi 

hankkeisiin, verotukseen, tietojärjestelmiin, 

yhtiöittämiseen, rahoitukseen sekä riskienhallintaan ja 

sisäiseen valvontaan liittyvissä kysymyksissä. 

Tarjoamme lisäksi asiakkaamme tarpeisiin räätälöityä 

koulutusta. Palvelutarjontamme on suunniteltu 

tukemaan asiakkaidemme muuttuvia tarpeita. 

Asiantuntijoidemme 

auktorisoinnit

Lukumäärä

JHT/JHTT 50

KHT 35

HT 25

CIA, CISA, CGAP, 

CCSA, CFE, CRMA
20

ALUETOIMISTOMME SUOMESSA

Helsinki

Turku

Tampere

Oulu

Lappeenranta

Jyväskylä

Rovaniemi

Joensuu

Seinäjoki

Pori

Rauma

Tammisaari

Forssa

Vaasa

Maarianhamina
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POIKKEUKSELLISEN HYVÄ ASIAKASPALVELU

BDO:laiset kautta maailman ovat sitoutuneet 

tarjoamaan asiakkaillemme poikkeuksellisen hyvää 

asiakaspalvelua. Haluamme auttaa asiakkaitamme 

saavuttamaan tavoitteensa. Tavoitteenamme on 

rakentaa pitkäkestoisia asiakassuhteita. Valitsemme 

jokaiseen asiakastoimeksiantoon aina sopivimman 

tiimin. Lisäksi asiantuntijamme kehittävät jatkuvasti 

omaa osaamistaan sekä auttavat toinen toistaan 

varmistaen, että asiakas saa parhaan osaamisen 

käyttöönsä.  

TYYTYVÄISET ASIAKKAAT

Asiakkaiden kuuleminen on meille tärkeää. Keräämme 

asiakkailtamme säännöllisesti palautetta ja käytämme 

sitä toimintamme kehittämisen pohjana. 

Asiakastyytyväisyysmittausten tulokset kertovat 

asiakkaiden luottamuksesta meihin. Vuosittain 

toteutettavassa, laajassa asiakastyytyväisyys-

kyselyssämme* asiakkaistamme 90% arvioi palvelumme 

joko erinomaiseksi tai hyväksi. Nettosuositteluindeksiksi 

(Net Promoter Score) kunta-asiakkaamme ovat antaneet 

meille 74*, mikä on erinomainen tulos. Tulokset ovat 

samansuuntaisia muidenkin asiakasryhmiemme 

keskuudessa. 

*BDO:n asiakastyytyväisyystutkimus 6/2020

ASIAKKAILTA SAATUA PALAUTETTA: 

”Olemme käyttäneet tilintarkastuksen lisäksi 

aiemmin myös talouden erityisasiantuntemustanne 

ja olemme aina olleet erittäin tyytyväisiä työn 

tuloksiin.”

”Aina on toiminut yhteistyö hyvässä hengessä ja on 

voinut keskustella asioista niiden oikeilla nimillä.”

Nettosuositteluindeksi (NPS, Net Promoter Score)* 

Miten kunta-

asiakkaamme 

arvioivat 

onnistumistamme 

asteikolla 1-5 

(1 = täysin eri 

mieltä, 5 = täysin 

samaa mieltä)*
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TARKASTUKSEN TOTEUTTAMISTAPA, LAAJUUS JA HINTA

TOTEUTUS TAUSTAOLETUKSET

Suoritamme tilintarkastuksen hyvää tilintarkastustapaa 

noudattaen. 

Tarkempi kuvaus tarkastuksen toteuttamistavasta, 

raportoinnista ja laadunvarmistuksesta löytyy 

tarjouksen liitteestä 1. 

Tilintarkastuspalkkio perustuu toimeksiannossa tehdyn 

työn määrään. 

Tilintarkastuksen laajuuden arviointi perustuu mm. 

tarjouspyynnössä ilmoitettuun tietoon, tällä hetkellä 

käytössämme oleviin tietoihin kuntayhtymien 

taloudesta ja toiminnasta sekä taustaoletuksissa 

kuvattuihin toimeksiannon asianmukaisen suorittamisen 

kannalta olennaisiin seikkoihin.

 Organisaatioissa ja toiminnassa ei tapahdu 

olennaisia muutoksia.

 Kirjanpito ja raportointi on hoidettu asianmukaisesti 

ja talouden järjestelmät toimivat luotettavasti 

ilman olennaisia häiriöitä ja muutoksia.

 Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja 

konsernivalvonta on ohjeistettu asianmukaisesti.

 Tilinpäätös liitteineen on valmis sovittuna 

tarkastusajankohtana.

 Lisätietoja antavat henkilöt ovat tarvittaessa 

tavoitettavissa tarkastuksen aikana.

 Tilintarkastuksessa tarvittavat asiakirjat ovat 

tarkastajan käytössä sovittuina tarkastuspäivinä.

KUNTAYHTYMIEN LAKISÄÄTEINEN TILINTARKASTUS

Kuntalain mukaisen tilintarkastuksen laajuus, josta tarjous pyydetään ja jonka perusteella tarjoukset vertaillaan, 

on kuusi (6) tarkastuspäivää vuodessa. Päivät jakautuvat tasan kuntayhtymien kesken. 

• Tehtävän suorittaa kokonaisuudessaan vastuunalainen JHT-tilintarkastaja.

• Laskutuksessa sovellettava tarkastuspäivän hinta on 595 € (ALV 0%)/tarkastuspäivä sisältäen kaikki matka- ja 

muut kustannukset.

• Lisätarkastuspäivän hinta on 750 € (alv 0%) / tarkastuspäivä sisältäen matka ja muut kustannukset 

KUNTALAIN MUKAISEN TILINTARKASTUKSEN KOKONAISHINTA

Lakisääteisen tilintarkastuksen vuosihinta tarjouspyynnössä esitetyssä laajuudessa suoritettuna (6 pv/vuosi) sekä 

sopimuskauden kokonaishinta sisältäen matka- ja muut kustannukset on esitetty alla.

TEHTÄVÄ 2022 2023 2024 2025

Lakisääteinen tilintarkastus 3.570 € 3.570 € 3.570 € 3.570 €

SOPIMUSKAUDEN KOKONAISHINTA 2022-2025 14.280 €
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BDO Oy (Y-tunnus 2776089-4) on itsenäinen BDO International Limitedin (UK) jäsenyritys. BDO Audiator Oy (Y-tunnus 0904285-6) 
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TARKASTUKSEN TOTEUTTAMISTAPA, LAAJUUS JA HINTA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN SIHTEERITEHTÄVÄT

Molemmat tarkastuslautakunnat pitää yleensä kaksi kokousta vuodessa. Kokousten ja arviointikertomuksen 

valmistelun sihteeritehtävien laajuus josta tarjous pyydetään ja jonka perusteella tarjoukset vertaillaan, on 

yhteensä 20 työtuntia vuodessa. Sihteeritehtäviin kuuluu pöytäkirjan pitäminen, kokouskutsun lähettäminen ja

arviointikertomuksen kokoaminen.

• Laskutuksessa sovellettava tuntihinta on 81 €/tunti (alv 0%) sisältäen kaikki matka- ja muut kustannukset.

TARKASTUSLAUTAKUNNAN SIHTEERIN TEHTÄVIEN KOKONAISHINTA

Tarkastuslautakunnan tehtävien vuosihinta tarjouspyynnössä esitetyssä laajuudessa suoritettuna (20 työtuntia) ja 

toimikautta vastaava kokonaishinta sisältäen matka- ja muut kustannukset on esitetty alla.

MUUT EHDOT

• Muista kuin tarjouspyynnössä mainituista lisäpalveluista sovitaan erikseen.

• Tarkastuspäivien ja -tuntien yksikköhinnat ovat kiinteät kahden ensimmäisen vuoden ajan. Toimittajalla on sen 

jälkeen oikeus esittää hinnan tarkistusta neuvoteltuaan siitä tilaajan kanssa. Toimittajan on osoitettava 

hintojen korotusperusteet ja niiden vaikutus kokonaishintaan. Mahdolliset hinnan tarkistukset tulevat voimaan 

tilaajan hyväksymisellä.

• Vuosittaisten tarkastuspäivien määrää voidaan tarkentaa tarkastussuunnitelmaa tehtäessä. Tilinpäätöksen 

laadinnan yhteydessä pyydetään vuosittain johdon vahvistuskirje. 

• Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Laskutus tapahtuu tehdyn työn perusteella. 

Maksuehto 14 päivää netto. Viivästymisajalta veloitetaan korkolain mukainen viivästyskorko. Laskutus tapahtuu 

ensisijaisesti sähköisesti verkkolaskuna. Noudatamme tarkastustoiminnassa JYSE 2014 palveluehtoja (4/2017 

päivitysversio).

TEHTÄVÄ 2022 2023 2024 2025

Tarkastuslautakunnan tehtävät 1.620 € 1.620 € 1.620 € 1.620 €

SOPIMUSKAUDEN KOKONAISHINTA 2022-2025 6.480 €
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