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Yv 1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 16.12.2021 46 § päättänyt yhtymävaltuuston 
kokouspäivämääräksi 5.5.2022. 

Hallintosäännön 6 § mukaan: ”Yhtymävaltuuston kokouskutsu on vähintään 
kymmenen päivää ennen kokousta lähetettävä yhtymävaltuuston ja 
yhtymähallituksen jäsenille sekä jäsenten kunnanhallituksille.” 

Kokouskutsu siihen liittyvine asiakirjoineen on lähetetty sähköpostitse 22.4.2022 
jokaiselle yhtymävaltuuston jäsenelle. Varavaltuutetuille on yhtäaikaisesti lähetetty 
tiedoksi kokouksen ajankohta ja paikka. Kokouskutsu siihen liittyvine asiakirjoineen 
on lähetetty myös jäsenkuntien kunnanhallituksille sekä yhtymähallituksen jäsenille.   

1.1.2004 voimaan tulleen kielilain mukaisesti kokouskutsu on lähetetty suomen ja 
ruotsinkielisinä. 

Kuntalain 103 §:n mukaan ”valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi 
kolmasosaa valtuutetuista on läsnä”. 

Ehdotus: 

Jäsenluettelon mukaan suoritettavan nimenhuudon perusteella yhtymävaltuusto 
päättää kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta. 

Päätös: 

Suoritetun nimenhuudon jälkeen kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 
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Yv 2 § KOKOUSSIHTEERIN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN  
VALINTA      

Ehdotus: 

Hallintosäännön 72 § mukaan:  

• ”Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja valtuuston sihteerinä toimii 
yhtymävaltuuston määräämä viranhaltija”. 

• ”Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kulloinkin tähän tehtävään valittua 
valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä”. 

Päätös: 

 

Pöytäkirjanpitäjäksi valittiin toimitusjohtaja Kari Korhonen. 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lilli Kahri ja Marja Tammilehto. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Yv 3 § TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN 

Ehdotus: 

Yhtymävaltuusto päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 

Päätös:  

Ehdotettu työjärjestys hyväksyttiin. 

 

 

 

 

  

https://sign.visma.net/fi/document-check/a6bba383-2633-4ee0-8063-bbec11e40b92

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä  5 
Yhtymävaltuusto varsinainen kokous 
5.5.2022 

 

Yv 4 § ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2021 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TARK.LTK 15 §/ 20.4.2022    ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2021 

Lautakunta valmistelee vuoden 2021 arviointikertomusta. 

Puheenjohtajan ehdotus: 

Lautakunta hyväksyy vuoden 2021 arviointikertomuksen ja lähettää 
sen tiedoksi yhtymävaltuustolle. 

Päätös: Lautakunta hyväksyy vuoden 2021 arviointikertomuksen ja lähettää 
sen tiedoksi yhtymävaltuustolle. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Yv 4 §    
 
Liite 1 Arviointikertomus 
 
Ehdotus:   
 
 Yhtymävaltuusto merkitsee vuoden 2021 arviointikertomuksen 

tiedoksi. 
 
Päätös: 

Yhtymävaltuusto merkitsi vuoden 2021 arviointikertomuksen tiedoksi. 
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KESKI-UUDENMAAN VESI   ARVIOINTIKERTOMUS 
KUNTAYHTYMÄ   Vuosi 2021 
 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2021 KESKI-UUDENMAAN VESI 
KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTOLLE 

 

1. Tarkastuslautakunnan toiminta 

Lautakunnan tehtävä 

Kuntayhtymän nimi on ollut 1.1.2019 alkaen Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä. 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, onko yhtymävaltuuston asettamat 
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä seurata tilintarkastajan 
tarkastussuunnitelman toteutumista. 

Lautakunnan kokoonpano 

Yhtymävaltuusto nimitti uuden tarkastuslautakunnan 25.11.2021 alkaen 
valtuustokaudeksi 2021–2025. Varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet 
ovat: 

Varsinainen jäsen Varajäsen Paikkakunta 
   
Vesa Müller, puheenjohtaja  Mia Rundgren Järvenpää 
Taisto Hujala, varapuheenjohtaja  Gazale Giray-Öngörur Tuusula 
Kia Lindström  Ari Tamminen Sipoo 
Maarit Vainio  Jari Nymark Kerava 

 

Tarkastuslautakunnan varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet 24.11.2021 
saakka olivat: 

Varsinainen jäsen Varajäsen Paikkakunta 
   
Samuli Ruusu, puheenjohtaja         Merja Juutilainen         Kerava 
Teija Virtanen, varapuheenjohtaja       Matti Kalvia                   Sipoo 
Marketta Pohjanheimo                           Sami Styrman  Järvenpää 
Jorma Soini                                                Outi Huusko Tuusula 

 

Kuntayhtymän tilintarkastaja vaihtui vuonna 2021. Tilintarkastaja toimii myös 
tarkastuslautakunnan sihteerinä.  

 JHTT Ilpo Malinen BDO Audiator Oy:stä (1.7.2021 saakka) 
 HT, JHT-tilintarkastaja Mark Lassfolk BDO Audiator Oy:stä (1.7.2021 alkaen) 

Tarkastuslautakunta pitää tilintarkastustoiminnan voimavaroja riittävinä 
kuntayhtymän nykyiseen toimintaan nähden. 

Lautakunnan työskentely 

Nykyisen tarkastuslautakunnan toimikausi alkoi vasta 25.11.2021. Se ei kokoontunut 
vuoden 2021 aikana. 

https://sign.visma.net/fi/document-check/d76337f1-ba72-4dc7-9109-2e355537fd0f

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com

Tarkla 1/5.4.2022 § 6
Tarkla 2/20.4.2022 § 15 YV1/5.5.2022 § 4                    Liite 1



Tarkastuslautakunnan arviointi on suoritettu vuoden 2021 tilinpäätöksestä ilmenevien 
tietojen, tilintarkastajan raportoinnin sekä toimitusjohtajan katsauksen perusteella. 
Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota siihen, miten vuoden 2021 
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet 

2. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 
2.1. Toiminnalliset tavoitteet 

Kuntayhtymän toiminnan laajuus 

Kuntayhtymän vuonna 2021 myymä kokonaisvesimäärä kasvoi 2,1 % edellisvuoteen 
verrattuna ja oli 10,21 milj. m3. 

Tilikauden tulos ennen varauksia ja veroja on -16 235 euroa. Talousarvion mukainen 
tilikauden tulos on -32 900 euroa, joten tilikauden tulos on talousarvion mukaista 
korkeampi. 

Veden laatu 

Vedentuotantolaitoksilta lähtevän veden laadulle on asetettu hyvän talousveden 
kriteeri ja strategiset mittarit, joiden tavoitteena on nollatoleranssi. 

Suoritettujen analyysien perusteella veden laatupoikkeamia ei ole havaittu. 
Analyysejä suoritettiin hieman vähemmän kuin aikaisempina vuosina, mutta pitkän 
laatupoikkeamattoman historian johdosta, siihen ei liittyne kasvanutta riskiä. 

Toimintavarmuus 

Vedensaannin käyttöhäiriöille on asetettu nollatoleranssi. Käyttöhäiriöitä ei ilmennyt. 
Näin ollen tavoitetaso 0 kpl/vuosi saavutettiin kertomusvuonna. 

Tarkastuslautakunta toteaa, että kuntayhtymä saavutti kaikki toiminnalliset 
tavoitteet. 

2.2. Taloudelliset tavoitteet 

Talousarvioon nähden kuntayhtymä ylitti tulostavoitteet. 

Toimintatulot ja toimintamenot nousivat edellisvuoden tasolta. Toimintatulot olivat 
4,47 M€ ja toimintamenot 3,13 M€, mikä kerrytti vuosikatteeksi 1,3 M€. 

Tilikauden tulos ylitti talousarvion tavoitteet. Talousarvion mukainen tilikauden tulos 
on -32 900 euroa ja toteutunut tulos -16 235 euroa. 

Investoinnit 

Vuonna 2021 kuntayhtymän investoinnit toteutuivat arviota suurempana. 
Investointeihin oli varattuna 0,720 M€ ja toteutuneet investoinnit olivat 1,417 M€. 

Suurin investointi oli Kaarnatien vesijohdon saneeraus, joka koski valurautaputken 
vaihtamista PEH-putkeksi venttiileineen. Vuosien takainen saneeraus oli jäänyt kesken 
urakoitsijan konkurssin johdosta, eikä keskeneräisyyttä oltu tiedostettu, ennen kuin 
nyt vuodon ilmaannuttua. Tätä ei oltu luonnollisesti huomioitu talousarviossa. 

Lisäksi kaivohankkeita toteutettiin suunniteltua enemmän. Kolmelle vuodelle aiotut 
hankkeet toteutettiin yhden vuoden aikana, taloudellisten säästöjen 
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aikaansaamiseksi.  
Materiaalihinnat ovat olleet nousussa, joissain putkilaaduissa jopa 40 %. Myös 
toimitusajat ovat pidentyneet. 

Tarkastuslautakunta toteaa, että kuntayhtymä saavutti taloudelliset tavoitteet, 
vaikka investoinnit toteutuivat arviota suurempana. 

3. Yhteenveto 

Tarkastuslautakunnan arvion mukaan kuntayhtymän toiminta on ollut 
yhtymävaltuuston asettamien tavoitteiden mukaista.  

Kuntayhtymä saavutti taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. 

 

 

 

Tuusulassa 20. päivänä huhtikuuta 2022 

 

 

Vesa Müller   Taisto Hujala 
puheenjohtaja   
 
 
Kia Lindström   Maarit Vainio 
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Yv 5 § TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2021 SEKÄ VASTUUVAPAUDEN 

MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Yh 9 §/10.3.2022 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2021 

Liitteenä 1 on Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän tilinpäätösasiakirjat vuodelta 
2021 käsittäen seuraavat osat: 

• toimintakertomus 

• talousarvion toteutumisvertailu  

• tuloslaskelma 

• rahoituslaskelma 

• tase 

• liitetiedot 

• allekirjoitukset 

Vuosittain yhtymähallitus antaa kirjallisesti ns. vahvistusilmoituskirjeen, jossa 
ilmaistaan kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisperiaatteet. Vahvistuskirje on 
tarkoituksenmukaista käsitellä tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä ja 
valtuuttaa yhtymähallituksen puheenjohtaja ja kuntayhtymän johtaja yhdessä 
allekirjoittamaan vahvistuskirje yhtymähallitusta sitovana.  

Toimitusjohtaja:  

• Yhtymähallitus hyväksyy vuoden 2021 tilinpäätöksen (liite 1) ja allekirjoittaa 
sen. 

• Yhtymähallitus esittää tilikauden tulokseksi ennen veroja ja varauksia – 16 
234,61 euroa ja tilikauden ylijäämäksi poistoeron muutoksen, vapaaehtoisten 
varausten ja verojen jälkeen 14 965,19 euroa.  

• Yhtymähallitus esittää, että vuoden 2021 ylijäämä 14 965,19 euroa siirretään 
taseeseen omaan pääomaan tilikauden ylijäämäksi. 

• Yhtymähallitus jättää tilinpäätösasiakirjat tilintarkastajan tarkastettaviksi. 

• Yhtymähallitus lähettää tilinpäätöksen tarkastuslautakunnalle tiedoksi. 

• Yhtymähallitus esittää tilinpäätöksen yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi.  

• Yhtymähallitus valtuuttaa yhtymähallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan 
antamaan kirjallisen vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle (liite 2).  

Liite 1 Tilinpäätös 2021 

Liite 2 Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle 
 
Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tarkla 16 §/20.4.2022 VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖS 

Yhtymähallitus on hyväksynyt ja allekirjoittanut tilinpäätöksen 10.3.2022 § 9.  

Tilinpäätös on luovutettu tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan käyttöön. 
Toimitusjohtaja on esitellyt tarkastuslautakunnalle tilinpäätöstä 5.4.2022 § 4.  

Tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen. 

Puheenjohtajan ehdotus: 

 Lautakunta päättää 

- lähettää tilintarkastuskertomuksen yhtymävaltuustolle tiedoksi. 

- esittää yhtymävaltuustolle, että tilikauden 2021 tilinpäätös 
hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille 
yhtymähallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään 
vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2021. 

 
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Yv 5 §  
 
Liitteet  2 ja 3 
 

Ehdotus:  

Yh: Yhtymähallitus esittää tilinpäätöksen (liite 2) yhtymävaltuuston 
hyväksyttäväksi.  

Yhtymähallitus esittää, että vuoden 2021 ylijäämä 14 965,19   euroa 
siirretään taseeseen omaan pääomaan tilikauden ylijäämäksi. 

Tark.ltk: Lähettää tilintarkastuskertomuksen (liite 3) yhtymävaltuustolle 
tiedoksi. 

 Esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2021 tilinpäätös hyväksytään 
ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja 
johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. -
31.12.2021. 

Päätös: 

Yhtymävaltuusto hyväksyi vuoden 2021 tilinpäätöksen liitteineen.  

Yhtymävaltuusto päätti, että vuoden 2021 ylijäämä 14 965,19   euroa siirretään 
taseeseen omaan pääomaan tilikauden ylijäämäksi. 

Yhtymävaltuusto merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2021.  

Yhtymävaltuusto myönsi vastuuvapauden 2021 hallinnosta ja taloudesta 
toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille.  
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Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä 
TOIMINTAKERTOMUS 2021 
 

1

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021 

1.   Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 

1.1 Toimitusjohtajan katsaus 

Kuntayhtymän 54. toimintavuosi sujui teknisesti jo totutulla varmalla tavalla. Veden laatu 
vedenottamoilla oli moitteeton, eikä vedentoimituksessa esiintynyt ongelmia ja talouskin oli 
kunnossa. 

Vuonna 2020 alkanut koronapandemia otettiin palvelutuotannossa huomioon ja viranomai-
sohjeita seurattiin. Varsinaiseen tuotantoon ei koronalla ollut ulospäin näkyviä vaikutuksia. 
Kokouksissa pidettiin pääosin etäkokouksiin ja työnjohtoa hoidettiin pääosin sähköisillä jär-
jestelmillä. Etätöitä tehtiin jonkin verran lähinnä toimistohenkilökunnan keskuudessa. 

Koronan alussa vedenkulutus kasvoi nopeasti jopa 30 %, mutta vähitellen kulutus tasoittui, 
eikä vastaavaa piikkiä enää vuonna 2021 esiintynyt. 

Vuonna 2021 myyty kokonaisvesimäärä kasvoi 2,1 % edellisvuoteen nähden ja oli 10,21 
Mm3. 10 Mm3:n raja veden myynnissä ylitettiin nyt toisen kerran kuntayhtymän historiassa 

Talousveden tutkimusohjelma vuosille 2021-2025 laadittiin yhteistyössä henkilökunnan, val-
vontaviranomaisten sekä jäsenkuntien vesilaitosten kanssa.  

Kuntayhtymän talous toteutui varsin tarkkaan talousarvion mukaisesti. Toimintakate toteu-
tui 1,5 % talousarviota suurempana ja vuosikate toteutui 2,5 % talousarviota paremmin.  
Vuoden 2021 tilikauden tulos ennen varauksia ja veroja on - 16 235 €, kun talousarviossa 
varauduttiin - 32 900 €:n tulokseen. Toimintatuotot olivat yhteensä lähes 4,5 M€ (muutos 
+4,4 % edellisvuodesta) ja vuosikate noin 1,3 M€ (29,3 % tuotoista, muutos - 4,6 % edel-
lisvuodesta). Tilikauden ylijäämäksi - poistoeron vähennyksen sekä verojen jälkeen - tulee 
14 965 €. 

Investointeihin kertomusvuonna käytettiin yhteensä 1 416 660 euroa. Suurimmat valmistu-
neet investoinnit olivat siiviläputkikaivojen rakentamiset Orikorpeen, Nummenkylään ja 
Paippisiin sekä Kaarnatien vesijohtosaneeraus.  

1.2 Kuntayhtymän hallinto 

1.2.1 Yhtymävaltuusto 

Vuosi 2021 oli kunnallisvaalivuosi, joten kuntayhtymän hallinnossa tapahtui paljon muutok-
sia.  

Yhtymävaltuustoon kuuluivat seuraavat henkilöt aikavälillä 1.1.-24.11.2021 

 varsinainen jäsen varajäsen 

Järvenpään Kari Leppiaho  Tuija Kuusisto 

kaupungista Liisa Majanen  Jyrki Sitolahti 

 Markku Pyy  Jyrki Halme   

 Taru Meritie  Risto Salovaara  
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Keravan  Tuija Husari  Kari Salonen 

kaupungista Juhani Tsokkinen  Leena Harjula-Jalonen  

 Aleksi Välikangas 31.1.2021 saakka 

Samuli Ruusu 1.2.2021 alkaen 

Ossi Honkasalo  

 Veikko Valkonen  Aila Lind-Mäki  

Sipoon  

kunnasta 

Monika Hämäläinen  

Juhani Kopra 

Hannu Maliniemi  

Mari Viita 

 Karl-Erik Oljemark Charlotta Engblom 

 Teija Virtanen Matti Kalvia 

Tuusulan Outi Huusko  Leila Sonkkanen  

kunnasta Antti Piippo Kari Stellberg  

 Mervi Rouvinen  Riitta Nybäck  

 Veikko Seuna  Juhani Vihanto  

Puheenjohtajana toimi Antti Piippo, 1. varapuheenjohtajana Mervi Rouvinen ja 2. varapu-
heenjohtajana Juhani Tsokkinen. 

Valtuusto kokoontui tällä kokoonpanolla kerran vuoden 2021 aikana tavanomaiseen tilin-
päätöskokoukseen. 

Uusi yhtymävaltuusto aloitti toimintansa 25.11.2021. Uudessa valtuustossa on kahdeksan 
jäsentä aiemman 16 sijaan. Uuteen yhtymävaltuustoon kuuluivat kuntavaalien tulosten mu-
kaisesti seuraavat henkilöt aikavälillä 25.11.-31.12.2021: 

 varsinainen jäsen varajäsen 

Järvenpään Maria Kastruni  Timo Haimala 

kaupungista Vesa Müller Mia Rundgren  

Keravan  Iiro Silvander  Marja Tammilehto  

kaupungista Aino Lumme Marko Kempas 

Sipoon  Peter Nortamo  Anneli Komi 

kunnasta Lilli Kahri Jenni Sademies 

Tuusulan Riitta Sedig Toni Heikkinen 

kunnasta Taisto Hujala Gazale Giray-Öngörur 

Uuden yhtymävaltuuston puheenjohtajana toimi Maria Kastruni, 1. varapuheenjohtajana 
Riitta Sedig ja 2. varapuheenjohtajana Iiro Silvander. 

Uusi valtuusto kokoontui kerran vuoden 2021 aikana tavanomaiseen talousarviokokouk-
seen sekä valitsemaan uudet yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenet. 
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1.2.2 Tarkastuslautakunta 

Yhtymävaltuuston valitseman tarkastuslautakunnan kokoonpano kertomusvuonna oli seu-
raava aikavälillä 1.1.-24.11.2021: 

varsinainen jäsen varajäsen 

Aleksi Välikangas Keravalta 5.5.2021 saakka Merja Juutilainen Keravalta 

Samuli Ruusu 6.5.2021 alkaen 

Jorma Soini Tuusulasta 

 

Outi Huusko Tuusulasta 

Marketta Pohjanheimo Järvenpäästä Sami Styrman Järvenpäästä 

Teija Virtanen Sipoosta Matti Kalvia Sipoosta 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana toimi Aleksi Välikangas sekä Samuli Ruusu, varalla 
Teija Virtanen. 

Tarkastuslautakunta kokoontui kertomusvuonna kolme kertaa 

Yhtymävaltuuston valtuustokaudelleen valitsemana tilintarkastajina toimi JHTT-tilintarkas-
taja Ilpo Malinen BDO Audiator Oy:stä 1.7.2021 saakka, jonka jälkeen loppu vuoden tilin-
tarkastajina toimi HT, JHT-tilintarkastaja Mark Lassfolk BDO Audiator Oy:stä. 

Uudessa tarkastuslautakunnassa toimivat seuraavat henkilöt aikavälillä 25.11.-31.12.2021: 

varsinainen jäsen varajäsen 

Vesa Müller Järvenpäästä Mia Rundgren Järvenpäästä 

Taisto Hujala Tuusulasta Gazale Giray-Öngörur Tuusulasta 

Maarit Vainio Keravalta Jari Nymark Keravalta 

Kia Lindström Sipoosta Ari Tamminen Sipoosta 

Uuden tarkastuslautakunnan puheenjohtajana toimi Vesa Müller ja varalla Taisto Hujala. 

Uusi tarkastuslautakunta ei ehtinyt kokoontua vielä vuonna 2021 loppuvuodesta tapahtunei-
den valintojen vuoksi. 

1.2.3 Yhtymähallitus 

Valtuuston valitseman yhtymähallituksen kokoonpano vuonna 2021 oli seuraava aikavälillä: 
1.1-24.11.2021: 

 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  
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Tuusulan 

kunnasta 

Matti Oksanen  

Maria Mantela   

Riitta Nybäck  

Marjut Kylliäinen  

Yhtymähallituksen puheenjohtajana toimi Tuija Kuusisto, varapuheenjohtajana Lilli Kahri.  
Asioiden esittelijänä oli toimitusjohtaja Kari Korhonen. Yhtymähallitus kokoontui vuoden 
2021 aikana tällä kokoonpanolla kahdeksan kertaa. Kokouksissa sihteerinä toimi hallinto-
sihteeri Leni Lappalainen. 

Uudessa yhtymähallituksessa toimivat seuraavat henkilöt aikavälillä 25.11. - 31.12.2021: 

 varsinainen jäsen varajäsen 

Järvenpään 

kaupungista      

Keravan 

kaupungista 

Sipoon 

Risto Salovaara 

Jarmo Mäkinen  

Leena Harjula-Jalonen 

Satu Salmela-Vierisalo 

Ritva Tarvainen 

Kirsi Lahtinen 

Anne Uotinen 

Mikael Kalliokoski 

Mikko Rekimies 

Simo Lehvonen 

kunnasta 

Tuusulan  

kunnasta 
 

Jari Malm 

Matti Oksanen 

Sirpa Viiru 

Tuula Keinänen 

Leena Saukko 

Vesa Korpaeus 
 

Uuden yhtymähallituksen puheenjohtajana toimi Ritva Tarvainen ja varapuheenjohtajana 
Sirpa Viiru. Asioiden esittelystä vastasi toimitusjohtaja Kari Korhonen ja sihteerinä toimi hal-
lintosihteeri Leni Lappalainen. Uusi yhtymähallitus kokoontui vuonna 2021 yhden kerran. 

1.3 Yleinen taloudellinen kehitys 

Yleinen taloudellinen tilanne kääntyi koronasta huolimatta parempaan suuntaan vuoden 
loppua kohden. Korkotaso pysyi erittäin alhaisena koko vuoden. 

1.4 Jäsenkuntien laskutus 

Jäsenkunnille myytiin talousvettä v. 2021 seuraavasti: 

Jäsenkunta  määrä, m3 laskutus, € 

Järvenpää   2 733 240 1 065 963,60 

Kerava  3 512 286 1 369 791,54 

Sipoo  1 742 609    679 617,51 

Tuusula  2 129 763    830 607,57 

Jäsenkuntien lisäksi talousvettä myytiin Nivos Vedelle sekä Pornaisiin. 

 1.5 Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa 

Kuntayhtymän henkilökunta on vuoden 2018 alusta lähtien vastannut myös Keski-Uuden-
maan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän operatiivisesta toiminnasta omakustannuspe-
riaatteella.  
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Taloudessa ei suuria muutoksia tapahtunut. Tilikauden tulos (- 16 235 €) ennen varauksia 
oli talousarviotavoitetta (- 32 900 €) parempi. Tilikauden ylijäämä (14 965 €) on vastaavasti 
talousarviota (- 233 €) parempi.  

1.6 Henkilöstö 

Kertomusvuoden aikana henkilökunnassa ei tapahtunut muutoksia. 

Henkilökunta vuoden 2021 lopussa oli seuraava: 

Toimitusjohtaja Kari Korhonen 

Käyttöpäällikkö Teemu Järvinen 

Käyttömestari Ossi Laaksonen 

Talousasiantuntija  

Hallintotosihteeri 

Jenni Hakanen 

Leni Lappalainen  

Vesilaitoksen hoitajat Eero Kittelä, sähkövastaava 

 Harri Ilvonen 

 Erkki Laaksonen 

 Auku Leminen  

Jarmo Nivalainen 

 Visa Veijanen 

1.7  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. Viime vuonna keski-ikä kasvoi yhdellä vuodella, koska henkilöstö-
muutoksia ei tapahtunut. Kertomusvuoden lopussa kuntayhtymän 11 viran- ja toimenhaltijan 
keski-ikä oli 45,9 vuotta.  

Rahoitusriskit ovat nousseet kuntayhtymässä uuteen valoon viimeisten vuosien aikana, kun 
lainakanta on kasvanut merkittävästi. Kertomusvuonna otetiin uutta lainaa 1,9 M€. Vuoden 
lopussa lainakanta kokonaisuudessaan oli 5,45 M€. Kilpailutukseen perustuen kaikki laina-
erät on nostettu Kuntarahoitus Oy:ltä. Vuoden 2015 alussa tehtiin osalle lainaa (1,5 milj.eu-
roa) korkosuojaus, josta tehtiin sopimus Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa. Korkosuojaus-
sopimus päättyi heinäkuussa 2021. Muut jäljellä olevat lainaerät ovat 6 kk Euribor koroilla. 
Tosin kertomusvuonna otettu 1,9 M€:n laina otettiin kiinteällä korolla erittäin alhaisen kiin-
teän koron vuoksi. 

Vahinkoriskit ovat kuntayhtymän toiminnan kannalta eniten kysymyksiä herättävät. Talous-
veden toimitusvarmuus ja laatu tulee taata kaikissa olosuhteissa. Tilanteisiin on varauduttu 
monin eri tavoin, mm. tiedottamisrutiineja ja yhteistyötä tiedotusammattilaisten ja pelastus-
laitosten kanssa on tehostettu. Vuodelta 2009 peräisin olevaa varautumissuunnitelmaa on 
pidetty ajan tasalla tällaisten tilanteiden varalle ja se päivitettiin kokonaisuudessaan vuoden 
2020 aikana.  

Jatkuvana rutiinina on pidetty yhteistyökokouksia jäsenvesilaitosten, terveysviranomaisten, 
tiedotusammattilaisten ja pelastuslaitosten kanssa. Vuoden 2021 aikana toteutettiin val-
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miusharjoitus yhteistyössä Keravan Veden ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ter-
veysvalvonnan kanssa hybridimallilla, johtokeskuksen toimiessa Teams:n avulla ja kenttä-
väen toimiessa normaalisti kentällä.  

Veden riittävyyden turvaamiseksi aloitettiin vuonna 2017 Jäniksenlinnassa projekti, jolla py-
ritään saamaan noin 4.000 m3/d lisää vettä tuotantoon. Tutkimustulosten perusteella v. 2019 
rakennettiin kaksi uutta imeytyskaivoa sekä niille johtava syöttölinja. Imeytyskoe aloitettiin 
syksyllä ja sitä jatkettiin vuoden 2020 keväällä. Uusien imeytyskaivojen myötä Jäniksenlin-
nan Uudenmaan aluehallintoviraston (AVI) myöntämään ottolupaan haettiin vuonna 2020 
päivitystä. Uusi lupa saatiin kertomusvuonna, mutta siihen haettiin muutosta, joka on edel-
leen käsittelyssä. Alueella toimivalle maa-ainesten ottoalueelle haki toimija jatkolupaa 
vuonna 2020, mutta paikallinen AVI ei sitä myöntänyt Hakija haki päätökseen muutosta, 
johon myös kuntayhtymä antoi lausuntonsa. Hakemuksen käsittely on edelleen kesken.  

Kuntayhtymä hankki vuoden 2020 alussa kaksi kiinteistöä Kaunisnummesta, jotka pohja-
vesitutkimusten mukaan soveltuvat vedentuotantoon. Kertomusvuonna pohjavesitutkimuk-
sia perusteella sinne rakennettiin kaksi uutta vedenottokaivoa. Alueelta Korkemäen vesilai-
tokselle johtavan syöttöjohdon suunnittelu käynnistyi loppu vuonna.  

Rusutjärven tekopohjavesilaitoksen kahdesta vedenottokaivosta löytyi syksyllä 2020 seu-
rantanäytteenoton yhteydessä raskaita ja keskiraskaita öljyhiilivetyjä. Jatkotutkimuksissa 
laitokselta lähtevästä vedestä testattiin PAH-yhdisteet sekä haju ja maku. Tutkimustulos-
ten mukaan laitokselta lähtevä vesi täytti laatunormit sekä -suositukset. Päästölähdettä ei 
ole löydetty. Vuoden 2021 vastaavat näytteet ovat olleet puhtaita. 

Orikorven alueella tutkittiin mahdollisuuksia tekopohjaveden tuotantoon. Alustavien tutki-
musten mukaan alue saattaa sopia tekopohjaveden tuotantoon. Tutkimusta jatkettiin ra-
kentamalla kaksi kaivoa, joista toinen toimii vedenottokaivona ja toinen imeytyskaivona. 
Koeimeytystä ei saatu kuitenkaan käynnistettyä, koska alueen sähköliittymä saatiin paikal-
liselta verkkoyhtiöltä vasta vuoden lopussa, vaikka sitä oli haettu jo huhtikuussa. Koeimey-
tyksessä alueen luontaista pohjavettä pumpataan alueen eteläosasta ja imeytetään alueen 
pohjoisosaan. 

Paippisten vedenottamon lähialueella rakennettiin uusi vedenottokaivo kertomusvuonna. 
Kaivon käyttöönotto toteutuu vuonna 2022. 

1.8 Ympäristötekijät 

Keski-Uudenmaan Vesi ei käytä toiminnassaan teollisesti valmistettuja kemikaaleja lain-
kaan, mistä syystä ympäristötekijöiden osuus toiminnassa on vähäistä. Suurin ympäristöte-
kijä normaalioloissa on pohjaveden pumppaus maaperästä, jolla muutetaan luonnon nor-
maalia tasapainoa. Samaan asiaan liittyy myös tekopohjaveden valmistus, kun Päijänne-
tunnelin vettä johdetaan maaperään. Kaikille näille toiminnoille on olemassa voimassa ole-
vat 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 Vantaan-
joen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Vuodesta 2018 alkaen myös muu pohja-
vesitarkkailuraportointi annettiin em. vesiensuojeluyhdistyksen hoidettavaksi. 
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Toisesta näkökulmasta ympäristötekijät ovat erittäin tärkeitä vesilaitoksen toiminnalle. Riskit 
pohjavesien puhtaana pitämiseksi ovat tunnetut. Riskejä on torjuttu mm. antamalla lausun-
toja kaavoitus- ja rakennushankkeista sekä laatimalla pohjavesialueiden suojelusuunnitel-
mia. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat kattavat kaikki kuntayhtymän käytössä olevat 
pohjavesialueet, joskin vanhimpiin niistä kohdistuu jo päivittämistarve.  

Kertomusvuonna aloitettiin Vähänummen ja Korkeamäen pohjavedenottamoiden suoja-
aluemääräysten, päivitys ja työ jatkuu vuonna 2022, jolloin haetaan muutosta vanhoihin 
suoja-aluemääräyksiin Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Muutosta valmistelee Vantaan-
joen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. 

2.  Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä  

Kuntayhtymälle laadittiin vuonna 2017 ohjeet sisäisen valvonnan järjestämisestä ja ne hy-
väksyttiin 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.   

2.2 Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin 
pätevyys ja luotettavuus   

Tavoitteiden toteutumisessa, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuudessa ei toiminta-
vuonna ole esiintynyt sellaista poikkeuksellisuutta, mikä vaatisi korjausehdotuksia.  

2.3 Riskienhallinta 

Riskien hallintaa on ohjattu viime vuosina riskienhallintaprojektista (WSP) saadun sovelluk-
sen avulla.  

Muita riskienhallinnan keinoja kuntayhtymässä ovat olleet laaditut suunnitelmat eri tilantei-
siin. Lakisääteinen poikkeusolojen valmiussuunnitelma on päivitetty vuonna 2013. Häiriöti-
lanteiden varautumissuunnitelma vuodelta 2009 on jalkautettu koko henkilökunnan käyttöön 
ja se päivitettiin vuonna 2020. 

Riskienhallintaa on toteutettu myös vakuutuksien avulla. Kuntayhtymän omaisuus on vakuu-
tettu täydestä arvostaan, vakuutuskohteet ja määrät on vuosittain tarkistettu vakuutuksia 
hoitavan yhtiön kanssa. Toiminnalle on myös vastuuturva-, erityisesti tuotevastuuturvava-
kuutus, joka kattaa mahdollisesta veden toimitukseen liittyvästä vahingosta yksityisille ve-
den käyttäjille. Tuotevastuuturvan enimmäismäärä vuonna 2021 on ollut 2,0 M€. Vakuutus-
yhtiönä 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 Päi-
jänne-tunnelista. Kertomusvuonna ei hankittu uusia kiinteistöjä. 

Omaisuuden muutokset, lähinnä investointien toteuttamiset ja maakaupat, suoritetaan yhty-
mähallituksen ja yhtymävaltuuston päätöksiin perustuen. Vähäisemmät hankinnat, niiden 
kilpailutukset ja hankintapäätökset ovat suoraan toimitusjohtajan päätösvallassa.  
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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 2020 uusitulla strategiapäätöksellä on 
asetettu strategisia mittareita ja niille tavoitearvoja. Tässä yhteydessä raportoidaan näitä 
mittareita ja niiden kehittymistä vuodesta 2010 alkaen. 

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 

Ylitysten tavoitteeksi on osalta asetettu nollaraja. 

Seurantataulukko: 

Vuosi koliformiset, 
analyysi-
määrä 

rauta,     
analyysi-
määrä 

mangaani, 
analyysi-
määrä 

analyysi-
määrä yh-
teensä 

ylitysten 
määrä 

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 

2019 133 133 133 399 0 

2020 130 130 130 390 0 

2021 118 118 118 354 0 
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Yhteensä edellä mainittuja analyysejä tehtiin 354 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 ve-
denkäyttäjien saaman veden laatuun. Vuoden aikana tällaisia tapauksia ei kirjattu. Tavoite-
tasoa 0 kpl/vuosi saavutettiin kertomusvuonna. 

Seurantataulukko: 

Vuosi tavoite toteutunut ylitysten 
määrä 

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 

2019 0 0 0 

2020 0 0 0 

2021 0 0 0 

2.7.3 Henkilöstön sairauspoissaolot 

Kertomusvuoden aikana kirjattiin yhteensä 136 työpäivää sairauspoissaoloihin. Lasten sai-
rauksiin liittyviä poissaoloja ei ollut lainkaan. Työtapaturmista johtuvia poissaoloja oli seitse-
män työpäivää. 
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Seurantataulukko: 

Vuosi Poissa-
olot sai-
raudesta 

Poissaolot 
työtapatur-
mista 

Poissa-
olot yh-
teensä 

Henkilökun-
nan määrä 
keskiarvo 

Sairauspoissa-
olot keskimäärin 
(työpäiviä/hlö) 

2011 34 2 36 9 4,0 

2012 79 0 79 10 7,9 

2013 49 12 61 10 6,1 

2014 43 0 43 10 4,3 

2015 27 0 27 10 2,7 

2016 61 0 61 10 6,1 

2017 29 0 29 9,5 3,1 

2018 50 0 50 12 4,2 

2019 38 0 38 10,5 3,6 

2020 33 0 33 10,5 3,1 

2021 136 7 143 10,5 13,6 

Sairauspoissaolot laskettuna ilman työtapaturmia ja lasten sairauksia vuonna 2021 on kes-
kimäärin 12,9 päivää/henkilö. 
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5.5.2022 

 

Yv 6 § PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLOPAIKKA JA AIKA 

Ehdotus: 
 
Pöytäkirja pidetään nähtävänä Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän toimistossa 
maanantaina 9. päivä toukokuuta 2022 klo 9.00–14.00 välisenä aikana. 
 
Päätös: 
 

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Yv 7 § VALITUSOSOITUS 

Ehdotus: 
 
Pöytäkirjaan liitetään seuraava valitusosoitus: 

VALITUSOSOITUS 

Tähän Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän yhtymävaltuuston päätökseen haetaan muutosta 
kunnallisvalituksella. 

Päätökseen saa hakea muutosta  

1) se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vaikuttaa 

asianosainen), sekä  

2) jäsenkunnat ja niiden jäsenenä oleva henkilö, yhteisö, laitos tai säätiö. 

Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua 
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän jäsenkunnan tai sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (www.kuvesi.fi). 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen 
jälkeen. 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen 
tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.   

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. 

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle: 

Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI 
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI 
Puhelin: Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069 (ma-pe klo 8.00–16.15) 
Faksi: 029 56 42079 
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi 
Puhelinvaihde: 029 56 42000 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimukset kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava: 

1) päätös, johon muutosta haetaan (valituksen kohteena oleva päätös);  

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan (vaatimukset);  

3) vaatimusten perustelut;  

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.  

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen 
edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen 
vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät 
asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden 
prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin 
liittyvät asiakirjat. 
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Valitukseen on liitettävä: 

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen 
ajankohdasta; 

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 
viranomaiselle. 

 
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin 
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Tuomioistuinmaksulain ja oikeusministeriön asetuksen 
(1383/2018) perusteella 1.1.2019 jälkeen vireille tulevista asioissa tuomioistuinmaksu hallinto-oikeudessa on 
pääsääntöisesti 260 euroa, jollei hallinto-oikeus muuta valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi. 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää kuntayhtymän toimistosta: 
Posti- ja käyntiosoite: Kirkkotie 49, 04310 Tuusula 
Sähköpostiosoite: toimisto@kuvesi.fi 
Puhelinnumero: 040 5040 444 
Toimisto on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9:00–14.00. 

Päätös: 

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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https://sign.visma.net/fi/document-check/a6bba383-2633-4ee0-8063-bbec11e40b92

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com
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