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Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokoukselle

ARVIOINTIKERTOMUS 2021

Tarkastuslautakunta ja sen toiminta
Yhtymäkokous on asettanut Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän
hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten
tarkastuslautakunnan, johon kuuluvat varsinaisina jäseninä puheenjohtaja Risto Rämö,
varapuheenjohtaja Kimmo Kokko, Armi Koskelainen ja Marju Silander sekä varajäseninä
Christos Petriotis, Pirjo Tirronen, Juha Hyvärinen ja Sanna Lehtonen. Yhtymäkokous on
valinnut liikelaitoskuntayhtymän tilintarkastajaksi BDO Audiator Oy:n, jonka
vastuunalaisena tilintarkastajana toimii HT, JHT Mark Lassfolk. Tarkastuslautakunnan
sihteeritehtävät on hankittu ostopalveluna BDO Audiator Oy:ltä.
Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2021 toiminnan arviointia varten kaksi kertaa.
Kokoukset pidettiin lokakuussa 2021 ja huhtikuussa 2022. Tarkastuslautakunta on
käsitellyt kokouksissaan kuntayhtymän toimintaa toimitusjohtajan esittelemänä,
tilintarkastajan raportointia sekä arviointikertomuksen.
Säädösperusta
Liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokouksen on talousarviossa ja -suunnitelmassa
hyväksyttävä liikelaitoskuntayhtymän toiminnan ja talouden tavoitteet. Johtokunnan on
toimintakertomuksessa esitettävä selvitys asetettujen tavoitteiden toteutumisesta.
Tarkastuslautakunnan on tehtävä yhtymäkokoukselle oma arvionsa yhtymäkokouksen
tilikaudelle asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta.
Tavoitteiden toteutuminen
Tavoitteet, toimenpiteet niiden saavuttamiseksi sekä mittarit ja arviointitavat on
esitetty talousarviossa ja niiden toteutuminen tilinpäätöksessä. Osa tavoitteista on
yhtymäkokoukseen nähden sitovia ja osa ohjeellisia tavoitteita.
Vuoden 2021 toimintakertomuksessa on esitetty yhteenveto sitovien tavoitteiden
toteutumisesta. Sitovia tavoitteita ei saavutettu täysin: Ylivuotoja ei esiintynyt, mutta
loka-autoaseman nettotulos 2.966,00 € alitti tavoitteeksi asetetun 5.000 €
nettotuloksen. Investointien määrärahasta 1.396.000 € toteutui 878.833,83 €.
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Myös ohjeellisten tavoitteiden saavuttamisesta on yhteenveto toimintakertomuksessa.
Ohjeelliset tavoitteet saavutettiin.
Tavoitteiden saavuttamisen arviointia täydensi toimitusjohtajan tarkastuslautakunnalle
antama suullinen selvitys lautakunnan kokouksessa.
Talouden tasapaino
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomioita kuntayhtymän kertyneeseen alijäämään, joka
tilinpäätöksessä 2021 on 554.731,23 €. Liikelaitoskuntayhtymällä oli nykyisen kuntalain
tullessa voimaan 2015 taseessa kertynyttä alijäämää, tämä ja myöhemmin kertyneet
alijäämät olisi kuntalain § 110 mukaan tullut kattaa tilikauden 2020 loppuun mennessä.
Valtionvarainministeriö on kuitenkin päättänyt olla käynnistämättä kuntalain § 119
mukaista arviointimenettelyä.
Kuntalain § 110 mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.
Liikelaitoskuntayhtymän taloussuunnitelma 2022-2024 lopussa kertynyttä alijäämää
arvioidaan olevan 299.980,36 €. Taloussuunnitelma ei täten ole kuntalain mukaisessa
tasapainossa.

Yhteenveto
Yhtymäkokouksen hyväksymät sitovat ja ohjeelliset tavoitteet saavutettiin suuremmilta
osin. Tilikauden tulos muodostui 6.389,13 euroa talousarviota suuremmaksi ollen
6.284,13 euroa ylijäämäinen. Tarkastuslautakunta painottaa toimia kertyneiden
alijäämien kattamiseksi sekä taloussuunnitelman saattamiseksi kuntalain mukaiseen
tasapainoon.
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5.4.2022
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puheenjohtaja
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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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