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KOKOUSTIEDOT 
Aika 

 
Keskiviikko 20.4.2022 klo 8.58 – 9.17 
 

 
Paikka 

 
Keski-Uudenmaan Vesi, Kirkkotie 49, Tuusula sekä 
etäyhteydellä 

OSALLISTUJAT 
Päätöksentekijät 

Müller Vesa 
Hujala Taisto 
Lindström Kia 
Vainio Maarit 

puheenjohtaja 
varapuheenjohtaja 
jäsen  
jäsen 
 

Poissa   

Muut osallistujat Lassfolk Mark 
 

pöytäkirjanpitäjä, tilintarkastaja 

ALLEKIRJOITUKSET 
 

Puheenjohtaja 
 
 
 
Müller Vesa 

Pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Lassfolk Mark 

KÄSITELLYT ASIAT  
§:t 11 – 19 

 

PÖYTÄKIRJA ON 
TARKASTETTU 
Aika ja paikka 
 
Allekirjoitus 

Tuusula 20.4.2022  

 

 
 
 
  

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 

kuntayhtymän 
verkkosivuilla 
 
27.4.2022 

 
 
 

   

https://sign.visma.net/fi/document-check/ebaa625e-bda5-4956-b655-2623aaa2479e

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

www.vismasign.com



Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA  2/2022 
Tarkastuslautakunta    20.4.2022   
 
 

    
 

3

11 § 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: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. Kokous avattiin klo 8.58. 
 
 

12 § Pöytäkirjan tarkastaminen 

Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan 
allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja 
tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla (Hallintosääntö 71 §). 
 

 
Puheenjohtajan ehdotus:   

Lautakunta valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä 
kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi  

 
Päätös:  Valittiin Taisto Hujala ja Maarit Vainio. 
 
 

13 § Työjärjestys 

 
Puheenjohtajan ehdotus:   

Lautakunta päättää tämän kokouksen työjärjestyksen. 
 
Päätös:  Päätettiin, että esityslista toimii kokouksen työjärjestyksenä. 
 
 

https://sign.visma.net/fi/document-check/ebaa625e-bda5-4956-b655-2623aaa2479e

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

www.vismasign.com



Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA  2/2022 
Tarkastuslautakunta    20.4.2022   
 
 

    
 

4

14 § Tilintarkastajan raportointi 

Tilintarkastaja raportoi vuoden 2021 tarkastuksesta. Liitteenä 
tilintarkastuskertomus. 

 
Puheenjohtajan ehdotus: 
 Lautakunta merkitsee raportoinnin tiedoksi. 
 
Päätös: Päätettiin merkitä tilintarkastuskertomus tiedoksi. 
 

15 § Arviointikertomus vuodelta 2021 

Lautakunta valmistelee vuoden 202 arviointikertomusta. 
 
Puheenjohtajan ehdotus:  
 Lautakunta hyväksyy vuoden 2021 arviointikertomuksen ja lähettää sen 

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

tiedoksi yhtymävaltuustolle. 
 

16 § 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. 

 
Puheenjohtaja: 
 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:  
 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. 
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17 §    Sidonnaisuuksien ilmoittaminen 
  
  Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on  
  tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan  
  elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä,  
  merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla  
  merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. 

 
 Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja  

maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan 
toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja 
varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä 
kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. 

 
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo 
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston  
tiedoksi.  

 
 Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa,  
 jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

 
  Kuntalain 64 §:n mukaan tätä säännöstä sovelletaan myös kuntayhtymissä. 
 

Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan 1/5.4.2022 § 7       
sidonnaisuusilmoitukset ja pyysi ky:n hallintoa olemaan yhteydessä 
henkilöihin, joiden ilmoitukset vielä puuttuvat. 

 
Puheenjohtajan ehdotus:  
  Tarkastuslautakunta  

- merkitsee saadut sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi 
- hyväksyy asianmukaiset sidonnaisuusilmoitukset 
- pyytää ilmoitusvelvollisia täydentämään tarvittaessa 

ilmoitustaan 
- saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset 

yhtymähallitukselle ja edelleen yhtymäkokoukselle tiedoksi 
- päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset 

kuntayhtymän kotisivuilla 
 
Päätös:  

Merkitään saadut sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.  
Hyväksytään saadut sidonnaisuusilmoitukset. 
Saatetaan hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset yhtymähallitukselle ja edelleen 
yhtymäkokoukselle tiedoksi. 
Päätetään julkaista hyvksytyt sidonnaisuusilmoitukset ky:n kotisivuilla. 
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18 § 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: Ei muita asioita. 
 

19 § 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.  
 

Todetaan, että kaikki tämän kokouksen päätökset koskevat vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa eikä niistä saa tehdä kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta tai 
valitusta (kuntalaki 136 §).  

 
Päätös: Todettiin ehdotuksen mukaisesti. Kokous päätettiin klo 9.17. 
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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 
  
§ 11-19 
  
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 
  
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 
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