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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
Taisto Hujala, varapuheenjohtaja
Kia Lindström
Maarit Vainio

Mia Rundgren
Gazale Giray-Öngörur
Ari Tamminen
Jari Nymark

Järvenpää
Tuusula
Sipoo
Kerava

Tarkastuslautakunnan varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet 24.11.2021
saakka olivat:
Varsinainen jäsen

Varajäsen

Paikkakunta

Samuli Ruusu, puheenjohtaja
Teija Virtanen, varapuheenjohtaja
Marketta Pohjanheimo
Jorma Soini

Merja Juutilainen
Matti Kalvia
Sami Styrman
Outi Huusko

Kerava
Sipoo
Järvenpää
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.
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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
puheenjohtaja

Taisto Hujala

Kia Lindström

Maarit Vainio
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 3 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 3 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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