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JOHTOKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS, PÖYTÄKIRJA
Aika:
Paikka:

10.3.2022 klo 17.00–17.48/Teams-linkki
Kirkkotie 49, 04310 Tuusula

LÄSNÄJÄSENET
Ossi Honkasalo (pj.)
Riitta Harkimo (vpj.)
Paula Lehmuskallio (Eero Aholan varajäsen)
Toni Eskelinen
Kirsi Koivunen
Rita Kostama 6 § klo 17.08
Petteri Lahtinen poistui kokouksesta 7 § klo 17.30
Henry Lindberg
Kristiina Lindroos
LÄSNÄ MUUT OSALLISTUJAT
Mervi Copeland
Vesihuolto, talous- ja hallintoyksikkö yksikön päällikön sijainen,
Hsy
Ari Kaunisto
toimitusjohtaja, Järvenpää
Tapio Helenius
kehitysjohtaja, Kerava
Kimmo Rintamäki
toimitusjohtaja, Nivos Vesi ja Lämpö Oy
Matti Huttunen
liikelaitoksen johtaja, Sipoo
Jukka Sahlakari
liikelaitoksen johtaja, Tuusula
Jenni Hakanen
talousasiantuntija
Kari Korhonen
esittelijä
Leni Lappalainen
kokoussihteeri
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
Kristiina Lindroos ja Henry Lindberg
ASIAT

§:t 6–9

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO

Kuvesin toimisto, Kirkkotie 49, 04310
Tuusula. 14.3.2022 klo 9–14

Ossi Honkasalo

Leni Lappalainen

puheenjohtaja

kokoussihteeri

Kristiina Lindroos

Henry Lindberg

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja
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ASIALUETTELO
Jk 6 §

VUODEN 2021 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS
Liite 1 Tilinpäätös 2021
Liite 2 Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle

Jk 7 §

JÄRVENPÄÄ-KERAVA PÄÄVIEMÄRIN KAPASITEETTITARKASTELU
Liite 3 Järvenpää-Kerava pääviemärin kapasiteettitarkastelu, Fluidit Oy 202202-11

Jk 8 §

HSY:N JÄTEVEDEN PUHDISTUKSEN HINNOITTELU

Jk 9 §

VARAUTUMISTILANNE
Liite 4 Varautuminen
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VUODEN 2021 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

Johtokunnan tehtävänä on laatia ja allekirjoittaa liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös. Tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen yhtymäkokous hyväksyy tilinpäätöksen ja päättää
tilikauden tuloksen käsittelystä. Liikelaitoskuntayhtymän hallintosäännön 5 §:n mukaan
kevätyhtymäkokous on pidettävä 30.6. mennessä.
Liitteenä 1 on vuoden 2021 tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, toteutumisvertailun, tilinpäätöslaskelmat sekä liitetiedot.
Toimintakertomus 2021 on laadittu noudattaen kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta.
Johtokunnan ja toimitusjohtajan on allekirjoitettava tilinpäätös. Tilinpäätös menee seuraavaksi tilintarkastajalle ja tarkastuslautakuntaan, joka antaa lausunnon yhtymäkokoukselle.
Lausunnossa arvioidaan yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista, käsitellään myös mahdollisia muistutuksia ja voidaan tehdä ehdotuksia toimenpiteistä yhtymäkokoukselle.
Liite 1 Tilinpäätös 2021
Liite 2 Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle
Toimitusjohtaja:


Johtokunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen tilinpäätöksen liitetietoineen vuodelta 2021
ja allekirjoittaa sen.



Johtokunta esittää ylijäämän 6 284,13 euroa siirtämistä taseeseen omaan pääomaan tilikauden ylijäämäksi.



Johtokunta jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi



Johtokunta lähettää tilinpäätöksen tarkastuslautakunnalle tiedoksi.



Johtokunta esittää tilinpäätöksen yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi.



Johtokunta valtuuttaa kokouksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan antamaan kirjallisen vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajille. (liite 2)

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Liite 2

BDO Audiator Oy
tilintarkastusyhteisö
VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE
Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän tilikauden 1.1-31.12.2021 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 oikean ja riittävän kuvan kunnan tuloksesta,
taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti ja on
tehty tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Lisäksi hyväksymme vastuumme
väärinkäytösten ehkäisemiseen ja havaitsemiseen tarkoitetun sisäisen valvonnan suunnittelusta,
käyttöönotosta ja ylläpidosta sekä valtionosuuksien perusteista annettujen tietojen
oikeellisuudesta.



Liiketapahtumat on kirjattu kirjanpitoon, ja ne sisältyvät tilinpäätökseen.



Menetelmät, tieto ja merkittävät oletukset, joita olemme käyttäneet kirjanpidollisia arvioita
tehdessämme ja niitä koskevia tietoja esittäessämme, ovat asianmukaisia, niin että kirjaaminen,
arvostaminen ja esitettävät tiedot ovat kohtuullisia sovellettava tilinpäätösnormisto huomioon
ottaen.



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



Liikelaitoskuntayhtymän ja sen intressitahoihin kuuluvien väliset liiketoimet, jotka ovat olennaisia
ja joita ei ole toteutettu tavanomaisin kaupallisin ehdoin, sekä vaateet ja vireillä olevat
oikeudenkäynnit että tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat on käsitelty kirjanpidossa ja esitetty
tilinpäätöksessä kirjanpitolain tai tilinpäätöksen laatimisesta annettujen muiden säännösten
mukaisesti.



Olemme antaneet teille tiedot arvioimastamme riskistä, että tilinpäätös saattaa olla
väärinkäytöksen seurauksena olennaisesti virheellinen.



Tiedossamme ei ole
o liikelaitoskuntayhtymää koskevia väärinkäytöksiä tai epäiltyjä väärinkäytöksiä, joihin on
osallisena kuntayhtymän tilivelvollinen, viranhaltija tai työntekijä tai muita ja joilla
saattaisi olla olennainen vaikutus
 hallinnon laillisuuteen tai valtuuston päätösten mukaisuuteen;
 siihen, onko kuntayhtymän tilinpäätös ja siihen kuuluva laadittu tilinpäätöksen
laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja antaako se oikeat ja
riittävät tiedot tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja
toiminnasta;
 valtionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeellisuuteen; tai
 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisen
asianmukaisuuteen,
o tilinpäätökseen vaikuttavia väitettyjä tai epäiltyjä väärinkäytöksiä.
o säädösten tai määräysten noudattamatta jättämisiä tai epäiltyjä noudattamatta jättämisiä,
joiden vaikutukset tulisi ottaa huomioon tilinpäätöstä laadittaessa.
o vaateita ja vireillä olevia oikeudenkäyntejä, joiden vaikutus tulisi ottaa huomioon
tilinpäätöstä laadittaessa.
o esteellisyyssäännösten vastaisia päätöksiä, menettelyjä tai liiketapahtumia.
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Liite 2



Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.



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

Sitoudumme ilmoittamaan tilintarkastajalle, mikäli ennen tilintarkastuskertomuksen antamista tietoomme
tulee muutoksia tässä vahvistusilmoituskirjeessä kuvatuissa seikoissa.

Päiväys ____.____ ______
Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän puolesta

Ossi Honkasalo
Johtokunnan puheenjohtaja1

Kari Korhonen
toimitusjohtaja

1

Vahvistusilmoituskirjeen voi allekirjoittaa kunnanhallituksen puolesta esim. kunnanhallituksen puheenjohtaja.
Hallitus voi myös valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan vahvistusilmoituskirjeen puolestaan.

2
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JÄRVENPÄÄ-KERAVA PÄÄVIEMÄRIN KAPASITEETTITARKASTELU

Liikelaitoskuntayhtymän Järvenpäästä Keravalle johtavalle pääviemärille teetettiin kapasiteettitarkastelu Fluidit Oy:llä, joka on erikoistunut verkostojen mallinnuksiin. Tarkastelun
päätepiste on Keravalta alkava meriviemärikalliotunneli, jonka kapasiteetti on merkittävästi
Järvenpää-Kerava pääviemäriä isompi.
Tarkastelussa on tutkittu nykytilannetta kuivana sekä märkänä jaksona sekä vuoden 2040
tilannetta samoin kuivana ja märkänä jaksona.
Tausta-aineistona on käytetty liikelaitoskuntayhtymän mittausasemilta saatuja virtaamatietoja erilaisissa sadantatilanteissa. Tarkastelussa on huomioitu pääviemäriin johdettavan
alueen väestön arvioitu kasvu sekä vuotovesien kehittyminen.
Kyseessä on vielä luonnos, jota vielä arvioidaan liikelaitoskuntayhtymän omien tietojen ja
kokemusten perusteella.
Tarkastelun yhteenvedossa esille nousee seuraavat asiat:


Nykytilanteessa rankkasateella pääviemärin kapasiteetti on täynnä, mutta se ei aiheuta tulvimista padotuskorkeuden yläpuolelle.



Verkoston korkotiedoissa eri osapuolien kesken on selvitettävää.



Ennustetilanteessa vuonna 2040 pääviemärin kapasiteetti riittää rankkasateella
vain, jos vuotovesiä saadaan kuriin (Järvenpää, Kellokoski, Jokela) tai virtauspiikkiä
viivytettyä.



Merkittäviin Keravan liitoksiin tulisi asentaa virtausmittaus, jotta tiedettäisiin alueelta
todellisuudessa tuleva vesimäärä.

Liite 3 Järvenpää-Kerava pääviemärin kapasiteettitarkastelu, Fluidit Oy 2022-02-11
Toimitusjohtaja:
Johtokunta merkitsee kapasiteettitarkastelun tiedoksi.
Päätös:
Johtokunta merkitsi kapasiteettitarkastelun tiedoksi.
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HSY:N JÄTEVEDEN PUHDISTUKSEN HINNOITTELU

Vuoden 2022 talousarvion tekovaiheessa kesällä 2021 saatiin HSY:ltä hinta-arvio jäteveden puhdistukselle vuotta 2022 koskien. Hinta-arvio oli tuolloin 13,2 snt/m3, mutta nyt kun
laskutus on alkanut, on Hsy laskuttanut jätevedestä 14,6 snt/m3 hinnalla, joka on yli 10 %
suurempi kuin mitä talousarviossa on huomioitu.
Hsy:ltä pyydettiin selvitystä asiaa koskien ja vastauksena saatiin seuraava vastaus: ”Ennakkohinta perustuu aina edellisen vuoden toteumaan ja mahdolliseen inflaatioolettamaan. Viime vuosi oli sekä energian että kemikaalien hintojen osalta poikkeuksellisen korkea. Lisäksi inflaatio on arvioitu yli 2 %:iin. Ja nyt tällä hetkellä koko maailmanpoliittinen tilanne voi aiheuttaa muutoksia.”
Viime vuonna useiden vesilaitosten käyttämien materiaalien hinnat nousivat merkittävästi
ja myös palveluissa oli nähtävissä korotuksia. Samoin tänä vuonna hintojen odotetaan jatkavan vahvaa nousutrendiä.
Hsy:n laskutus muodostaa noin puolet koko liikelaitoskuntayhtymän menoista, kun poistot
huomioidaan ja noin 70 % ilman poistoja. Näin ollen, hinnan korotus joudutaan siirtämään
jäsenyhteistöiltä laskutettavaan jäteveden hintaan kevään kuluessa, jotta liikelaitoskuntayhtymän talouden on mahdollista toteutua talousarvion mukaisena.
Toimitusjohtaja:
Johtokunta merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Paula Lehmuskallio jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi
ja poistui kokouksesta klo 17.34. Paula Lehmuskallio palasi kokoukseen 9 § klo 17.36.
Johtokunta merkitsi asian tiedoksi.
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VARAUTUMISTILANNE

Ukrainan tilanteen johdosta on herännyt keskustelua eri tahojen varautumistilanteesta.
Tämän johdosta lienee paikallaan, että toimitusjohtaja kertoo liikelaitoskuntayhtymän osalta, miten erilaisiin uhkakuviin on varauduttu, jonka jälkeen aiheesta keskustellaan.
Liite 4 Varautuminen
Toimitusjohtaja:
Johtokunta merkitsee tilanteen tiedoksi.
Päätös:
Johtokunta merkitsi tilanteen tiedoksi.
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KESKI-UUDENMAAN
VESIENSUOJELU
VARAUTUMINEN
10.3.2022
KARI KORHONEN, TOIMITUSJOHTAJA

Liite 4
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VARAUTUMINEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄSSÄ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VALMIUSSUUNNITELMA
VARAUTUMISSUUNNITELMA
VIESTINTÄ
KYBERTURVALLISUUS
TIETOLIIKENNEYHTEYKSIEN VARMENNUS
VARAVOIMATILANNE
MATERIAALIEN JA TARVIKKEIDEN SAANTI
LAITOSTEN VALVONTA
HENKILÖKUNNAN VAPAUTUKSET
VARAUTUMISKOKOUKSET JA HARJOITUKSET
ALUEELLINEN YHTEISTYÖ

Liite 4

Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä
MUUTOKSENHAKUOHJEET
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 7- 9 §
Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, koska ko. päätöksistä voidaan
tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus (oikaisuvaatimusohjeet alla):
Pykälät: 6 §
Seuraavista hankintapäätöksistä ei saa hakea muutosta markkinaoikeudelta, koska toimintaan
sovelletaan hankintalakia, eivätkä hankintojen euromääräiset arvot ylitä kynnysarvoja (Laki
julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 29.12.2016 1397/2016, 25 §). Päätöksistä
voi tehdä hankintalain mukaisen oikaisuvaatimuksen, josta ohjeet jäljempänä.
Pykälät:
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimuksen johtokunnan kokouspäätöksestä saa tehdä se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vaikuttaa (asianosainen) sekä
jäsenkunnat ja niiden jäsenet ja jäsenenä oleva kuntayhtymä.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista KeskiUudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle, joko postitse osoitteeseen
Kirkkotie 49, 04310 Tuusula tai sähköpostilla osoitteeseen kuves@kuves.fi
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittaman aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä kun,
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti, myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
 päätös, johon vaaditaan oikaisua,
 miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen haetaan
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan
 muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
 postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä
ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksen tekijä, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
oikaisuvaatimuskirjelmä. Jos kyseessä on sähköinen asiakirja, riittää että asiakirjassa on
lähettäjän tiedot eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 7 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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