Yhtymähallituksen varsinainenkokous

17.11.2022

PÖYTÄKIRJA

nro 8/2022

KOKOUSAIKA

17.11.2022 klo 18.00–18.28

KOKOUSPAIKKA

Hybridi-kokous Kirkkotie 49, Tuusula

LÄSNÄ JÄSENET

Tarvainen Ritva
Viiru Sirpa

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Harjula-Jalonen Leena -etä
Malm Jari
Mäkinen Jarmo -etä
Oksanen Matti
Salmela-Vierisalo Satu -etä
Salovaara Risto -etä

jäsen
”
”
”
”
”

Kastruni Maria klo 18.11 § 37
Silvander Iiro -etä
Helenius Tapio -etä
Huttunen Matti -etä
Sahlakari Jukka -etä
Korhonen Kari
Hakanen Jenni
Lappalainen Leni

yv:n puheenjohtaja -etä
yv:n 2.varapuheenjohtaja
Keravan
“
Sipoon
“
Tuusulan
“
esittelijä
talousasiantuntija
kokoussihteeri

LÄSNÄ MUUT KUTSUTUT

POISSA
LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTAJAT

Sedig Riitta
Kaunisto Ari

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Mäkinen Jarmo ja Salovaara Risto

ASIAT

§:t 37–40

PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄOLO

Kuvesin toimisto, 21.11.2022 klo 9.00–14.00
Kuittaus:

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/6b8bf117-d8c8-46ad-a80c-1c9b2a9d5e2b

www.vismasign.com

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä
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ASIALUETTELO
Yh 37 §

AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN SANEERAUS
Liite 1 Tarjousyhteenveto 2022-10-25

Yh 38 §

JOULUKUUN YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUSAJAN MUUTOS

Yh 39 §

MAAPERÄ- JA POHJAVESIASINATUNTIJAA KOSKEVA YHTEISTYÖSOPIMUS
Liite 2 Sopimusluonnos 2022-11-09

Yh 40 §

TIEDOTUSASIAT
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Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä
Yhtymähallitus

Yh 37 §

nro 8/2022

17.11.2022

AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN SANEERAUS

Automaatiojärjestelmän saneerausta on valmisteltu useamman vuoden ajan. Kyseessä
on kuntayhtymän toiminnan kannalta merkittävä hanke, jossa uusitaan yli 20 vuotta
vanha järjestelmä vastaamaan tämän päivän vaatimuksia.
Kuntayhtymä kuuluu erityisalojen hankintalain piiriin. Hanke jää - kustannusarvion mukaan - selvästi alle erityisalojen hankintalain mukaisen investointeja koskevan EU-kynnysarvon (raja on 5 382 000 euroa 1.1.2022 alkaen). Kansalliset kynnysarvot eivät ole
käytössä erityisalojen hankintalain alaisissa hankintayksiköissä. Hankintaan on sovellettu kilpailullista neuvottelumenettelyä.
Markkinakartoituksessa tutkittiin viittä automaatioyritystä, joilla on vesihuoltoa koskevia
referenssejä. Kartoituksen edetessä automaatioyritykset karsiutuivat kahteen, joilla katsottiin olevan riittävä kokemus ja referenssit kuntayhtymän tarvitseman automaatiojärjestelmän tekemiseen ja joiden tukipalvelut sijaitsevat kohtuullisen lähellä kuntayhtymän
toimintakenttää. Näiden kahden yrityksen kanssa käytiin useita neuvotteluita, tutustuttiin
heidän referenssikohteisiinsa suoraan niitä käyttävien vesilaitosten henkilökunnan
kanssa, tehtiin alustava budjettitarjouskierros, lähetettiin tarjouspyyntöaineisto etukäteen kommenteille ja vastauksia hyödynnettiin lopullisissa tarjouspyyntöasiakirjoissa.
Tarjouspyyntö sisälsi myös erilaisia optioita, joita hankitaan tarpeen mukaan. Molemmat
yritykset kävivät tutustumassa kuntayhtymän nykyiseen järjestelmään ja useisiin alaasemiin.
Tarjoukset on käyty läpi yhdessä suunnittelijan kanssa ja yritykset ovat esitelleet ne erillisissä tilaisuuksissa. Esittelyiden yhteydessä yrityksiltä pyydettiin myös täsmennyksiä
tarjouksiin. Saatujen täsmennysten jälkeen lopullinen yhteenveto tarjouksista tehtiin
25.10.2022 ja se on esitetty liitteessä 1.
Vertailuhintaan on laskettu mukaan varsinainen automaation saneerauskustannukset,
tarvittavat optiot, arvioidut lisätyöt urakan aikana sekä huolto- ja ylläpitokulut 10 vuoden
ajalta. Vertailuhinnat ovat seuraavat:
vertailuhinta (€, alv 0 %)

Insta Automation Oy

Oy Lining Ab

985 733,-

805 955,-

Edullisimman tarjouksen on tehnyt Oy Lining Ab, jonka vertailuhinta on 805 955 € (alv 0
%).
Liite 1 Tarjousyhteenveto 2022-10-25
Toimitusjohtaja:
Yhtymähallitus valitsee kuntayhtymän automaatiojärjestelmän saneerauksen toteuttajaksi Oy Lining Ab:n.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Yh 8/17.11.22 § 37

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
J.Antikainen 25.10.2022
4304-P19393
Keski-Uudenmaan Vesi

Liite 1

Puhdasvesiautomaation uusiminen
TARJOUSVERTAILU
- kilpailullinen neuvottelumenettely
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Insta Automation

Kelpoisuuskriteerit
Tarjoajaa koskevat vaatimukset
Tarjoukseen liittyvät vaatimukset
Tutustuminen rakennuspaikkaan tai kohteen tuntemus
Alihankkijat
Liitettävät todistukset ja selvitykset
Vaaditut tekniset tiedot hyväksyttäviä
Vaaditut hintatiedot hyväksyttäviä
Vaaditut yksikköhinnat annettu
Vaaditut optiohinnat annettu

Raja-arvo
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

OK / ei
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Kriteerit hyväksytty
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

URAKKAHINTA
Tarjoushinta (alv. 0%)
Sopimukseen mukaan otettavat optiot 5.1 - 5.5, 5.7
Hintakorjaukset lisäselvityksistä
Urakan arvioidut tuntilisätyöt
Urakan vertailuhinta (rivit 1 - 4)
Sopimukseen tuleva urakkahinta (rivit 1 - 3)
HUOLTO- JA YLLÄPITOHINTA
Tarjottu vuoden ylläpitomaksu
Hintakorjaus lisäselvityksistä
Vuoden arvioidut tuntiveloitustyöt
Ylläpitohinta / vuosi (rivit 7 - 9)
Ylläpidon vertailuhinta / vertailujakso
VERTAILUHINTA YHTEENSÄ (rivit 5 ja 11)

KUV_AU_tarjousvertailutaulukko.xlsx

x
x
x
x

OK / ei
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

x
x
x
x
x

OK
viitteet
h ohj.
70

h asenn.

1) -7)
8) -11)

30

75,40 €

h ohj. h asenn.
40
40
10 vuotta
max.p. 0 p.
Valitaan

Lining

12)
13)
82,00 €

hinta
626 470 €
71 254 €
66 129 €
7 540 €
771 393 €

14 374 €
500 €
6 560 €
21 434 €
214 340 €
985 733 €
x

OK
viitteet
21) -26)
27) -33)
115,00 €

34)
35)
87,00 €

hinta
598 280 €
62 400 €
-5 425 €
11 500 €
666 755 €
655 255 €
6 960 €
0€
6 960 €
13 920 €
139 200 €
805 955 €
EDULLISIN

]
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FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
J.Antikainen 25.10.2022
4304-P19393
Keski-Uudenmaan Vesi

Liite 1

Puhdasvesiautomaation uusiminen
TARJOUSVERTAILU
- kilpailullinen neuvottelumenettely
Viitteiden selitykset
1) Insta paikallisvalvomot 8 kpl optio #5.1, lisäselvitys #2
2) Insta paikallisvalvomot 2 kpl 27" näyttöä optio #5.1, tarkennus
3) Insta suurkuvanäyttö optio #5.2, lisäselvitys #5
4) Insta raportointi optio #5.3 lisäselvitys #6
5) Insta karttakäyttöliittymä optio #5.4
6) Insta logiikkojen ylläpito-ohjelmat optio #5.5, tarkennus
7) Insta ylläpitosopimus haavoittuvuusrekisteri optio #5.7
8) Insta sivuvalvomon UPS-laite lisäselvitys #10
9) Insta hintakorjaus 2 kpl laitekaapin leveys 800mm lisäselvitys #11
10) Insta hintakorjaus 3 kpl Mitsubishi ala-aseman vaihdon poisjättämisestä lisäselvitys #15
11) Insta hintakorjaus logiikkakaapit 35 kpl uusitaan optio #5.8
12) Insta ylläpitosopimus tarjouksesta ja lisäselvityksestä #1
13) Insta ylläpitosopimus haavoittuvuusrekisteri vuosihinta optio #5.7
14) Insta ylläpitosopimusten yhdistämisen mukanaan tuoma hinnan alennus lisäselvitys #1.1
21)
22)
24)
23)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)

Lining paikallisvalvomot 8 kpl optio #5.1, lisäselvitys tarkennus
Lining suurkuvanäyttö optio #5.2, hintakorjaus lisäselvitys #5
Insta lisähinta Lining vertailuhintaan Wahti-raportoinnista #5.3
Lining karttakäyttöliittymä optio #5.4 sisältyy
Lining logiikkojen ylläpito-ohjelmat optio #5.5
Lining ylläpitosopimus haavoittuvuusrekisteri optio #5.7 sisältyy
Lining hintakorjaus raportointi optioksi lisäselvitys #8
Lining hintakorjaus päävalvomon työasema lisäselvitys #11
Lining hintakorjaus Extenderit lisäselvitys #12
Lining hintakorjaus sivuvalvomo työasemat lisäselvitys #13
Lining hintakorjaus Extenderit lisäselvitys #14
Lining hintakorjausIO-päivitys lisäselvitys #16
Lining hintakorjaus logiikkakaapit 35 kpl ei uusita optio #5.8
Lining ylläpitosopimus lisäselvityksestä #1
Lining ylläpitosopimuksen korjaukset lisäselvityksestä

KUV_AU_tarjousvertailutaulukko.xlsx

Insta Automation

Lining

54 387 €
120 €
1 701 €
- ei huomioida
5 614 €
4 625 €
4 807 €
8 824 €
400 €
-7 543 €
64 448 €
14 374 €
500 €
- ei huomioida

ei huomioida

ei huomioida

ei huomioida

60 750 €
-50 €
0€
1 700 €
0€
-3 480 €
650 €
-3 480 €
650 €
235 €
6 960 €
0€

]

Yh 8/17.11.22 § 37

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
J.Antikainen 25.10.2022
4304-P19393
Keski-Uudenmaan Vesi

Liite 1

Puhdasvesiautomaation uusiminen
TARJOUSVERTAILU
- kilpailullinen neuvottelumenettely

Insta Automation

Vertailussa käytetyt tuntihinnat
Insta tarjottu lisätöiden automaatiosuunnittelu- ja ohjelmointitöiden keskiyksikköhinta
Insta tarjottu lisätöiden asennustöiden keskiyksikköhinta poislukien tietoverkkoasennukset
Insta tarjottu ylläpidon automaatiosuunnittelu- ja ohjelmointitöiden keskiyksikköhinta
Insta tarjottu ylläpidon asennustöiden keskiyksikköhinta poislukien tietoverkkoasennukset
Lining tarjottu automaatiosuunnittelu- ja ohjelmointitöiden keskiyksikköhinta
Lining tarjottu tarjottu asennustöiden keskiyksikköhinta poislukien tietoverkkoasennukset
Lining tarjottu ylläpidon automaatiosuunnittelu- ja ohjelmointitöiden keskiyksikköhinta
Lining tarjottu ylläpidon asennustöiden keskiyksikköhinta poislukien tietoverkkoasennukset

Lining

82 €
60 €
82 €
82 €
115 €
115 €
87 €
87 €

Täyttöohjeita
pinkillä olevat kentätä täytetään tarjouksen tiedoilla
vihreällä olevat kentät määritetään ennen vertailua
siniset tekstit sisältävät kaavan, älä koske!
kaavan huomioväri
kaavan huomioväri

KUV_AU_tarjousvertailutaulukko.xlsx
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Yh 38 §

4

nro 8/2022

17.11.2022

JOULUKUUN YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUSAJAN MUUTOS

Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 16.12.2021 § 46 vuoden 2022 kokouspäivät ja ajat. Joulukuun kokous päätettiin pitää 15.12. klo 17:30. Joulukuun kokouksen jälkeen
on perinteisesti käyty joulupäivällisellä.
Joulupäivällisen aikataulu joudutaan sovittamaan asianomaisen ravintolan kattausten
aikataulun kanssa ja tästä syystä kokous tulisi aloittaa klo 17:00.
Toimitusjohtaja:
Yhtymähallitus päättää, että yhtymähallituksen joulukuun kokous pidetään 15.12.2022
ja kokous alkaa klo 17:00.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä
Yhtymähallitus

Yh 39 §

5

nro 8/2022

17.11.2022

MAAPERÄ- JA POHJAVESIASIANTUNTIJAA KOSKEVA YHTEISTYÖSOPIMUS

Vuoden 2023 talousarviossa on varauduttu hankkimaan asiantuntijapalveluita Hyvinkään kaupungilta maaperä- ja pohjavesiasiantuntijan osalta. Asiantuntijan toimi on ollut
haettavana ja siihen hakeneista valittiin kolme henkeä haastatteluihin, jotka ovat marraskuun aikana. Päätöksen valinnasta tekee Hyvinkään ympäristötoimen johtaja haastatteluiden jälkeen.
Yhteistyötä koskien on luonnosteltu sopimus, joka on liitteenä 2. Sopimuksessa sovitaan
mm. osapuolten vastuista ja kustannusten jaosta. Kuntayhtymä voi halutessaan irtisanoa sopimuksen kirjallisesti kuuden kuukauden irtisanomisajalla.
Liite 2 Sopimusluonnos 2022-11-09
Toimitusjohtaja:
Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä 2 olevan sopimusluonnoksen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Yh 8/17.11.22 § 39

Liite 2

Sopimus maaperä- ja pohjavesiasiantuntijan palvelujen tuottamisesta
1. Sopimusosapuolet
Hyvinkään kaupunki (0125866-0) ("Hyvinkää")
PL 86
05801 Hyvinkää
Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä (0131665–6) ("Kuvesi")
Kirkkotie 49
04310 Tuusula
2. Sopimusosapuolten roolit
Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä on neljän kunnan muodostama kuntayhtymä (Kuvesi).
Jäsenkuntia ovat Järvenpään ja Keravan kaupungit sekä Sipoon ja Tuusulan kunnat.
Kuvesin perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tehtävänä on yleiseen vesilaitostoimintaan
kuuluvien palveluiden tuottaminen ja myynti. Lisäksi kuntayhtymä voi hoitaa ne toimialaansa
kuuluvat tehtävät, joita jäsenkunnat ovat erillisellä päätöksellä antaneet kuntayhtymän
tehtäväksi.
Hyvinkään kaupunki vastaa alueellaan ympäristönsuojelulain mukaisista kunnalle määrätyistä
tehtävistä.
Tämä sopimus on sopimusosapuolten välistä yhteistyötä, joka perustuu kuntalain säännöksiin,
ja jonka tarkoituksena on varmistaa sopimusosapuolten vastuulle kuuluvien tehtävien
hoitaminen.
Yhteistyön tarkoituksena on toteuttaa yleisen edun mukaiset, lakisääteiset palvelut ja kyseessä
on kuntayhtymän ja kunnan välinen kuntalain 49 §:n mukainen yhteistyö palvelun
toteuttamisessa ja jonka hinnoittelu perustuu omakustannusperusteeseen. Yhteistyön
tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. Yhteistyöllä ei ole kaupallista luonnetta, vaan yhteistyön
toteuttamista ohjaavat ainoastaan yleiseen etuun liittyvät näkökohdat eivätkä
sopimusosapuolet harjoita toimintaansa markkinoilla. Sopimus ei ole luonteeltaan hankintaa
koskeva sopimus eikä sopimus myöskään vääristä kilpailua.
Kuntalain (410/2015) 7§:n 1 momentin mukaan kunta järjestää sille laissa säädetyt tehtävät.
Kuntalain 49 §:n mukaan kunnat ja kuntayhtymät voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään
yhdessä.
Hankintalain (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016) 16 §:n
mukaan viranomaisten väliseen yhteistyöhön ei sovelleta hankintalakia, kun yhteistyö tehdään
yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi sopijapuolten vastuulla olevien yleisen edun mukaisten
julkisten palveluiden toteuttamiseksi.
Kyseessä on kuntalain 9 §:n mukainen sopimus, jolla Kuvesi hankkii järjestämisvastuullaan
olevia julkisia hallintotehtäviä sisältäviä palveluja Hyvinkään kaupungilta.
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3. Sopimuksen tarkoitus
Tarkoituksena on tehostaa maaperä- ja pohjavesiasioiden hallintaa ja osaamista Hyvinkäällä ja
Keski-Uudenmaan veden alueella. Hyvinkään kaupunki palkkaa maaperä- ja
pohjavesiasiantuntijan hallinnollisesti organisaatioonsa.
Maaperä- ja pohjavesiasiantuntija on työsuhteessa Hyvinkään kaupunkiin ja tämän
sopimuksen nojalla Kuvesi ostaa 1/3 hänen työpanoksesta.

4. Palvelun laatu
Maaperä- ja pohjavesiasiantuntijan tulee Kuvesille palvelua suorittaessaan toimia Kuvesin
sääntöjen ja ohjeiden mukaan hyvässä yhteistyössä Kuvesin muiden asiantuntijoiden kanssa.
5. Työpanoksen jakaminen
Palvelun tuottajana on Hyvinkään kaupunki. Kuvesi ostaa maaperä- ja pohjavesiasiantuntijan
työpanoksesta vuositasolla 1/3:n. Maaperä- ja pohjavesiasiantuntija työskentelee
lähtökohtaisesti viikoittain molemmissa kunnissa, tästä voidaan työtilanteen niin vaatiessa
poiketa, jolloin hän on etukäteen yhteydessä molempiin sopimusosapuoliin.
Maaperä- ja pohjavesiasiantuntijalla ei ole sijaista.
Henkilön irtisanoutuessa kumpikin sopimusosapuoli vastaa maaperä- ja pohjavesiasiantuntijan
tehtävien järjestämisestä siihen saakka, kunnes uusi toimenhaltija nimitetään. Ennen uuden
toimenhaltijan valintaa kuullaan Kuvesia.
Hyvinkää työnantajana päättää maaperä- ja pohjavesiasiantuntijan vuosilomien ajankohdan
kuultuaan ensin Kuvesia.
6. Pääsy Kuvesin tiloihin, laitteisiin ja ohjelmistoihin
Maaperä- ja pohjavesiasiantuntijalla on pääsy Kuvesin toimitiloihin sekä oikeus käyttää
Kuvesin laitteita ja ohjelmistoja sen antamien säännöksien, ohjeiden ja määräysten mukaisesti.
Molemmat sopimusosapuolet vastaavat omiin tietojärjestelmiinsä liittyvistä kustannuksista.
7. Kustannusten jakaminen
Kustannukset jaetaan sopijaosapuolten kesken seuraavasti:
Henkilöstökustannukset sisältäen palkkakulut ja palkan sivukulut Hyvinkää 67 % ja Kuvesi
33 %.
Muut kustannukset jaetaan seuraavasti:
• Työtilat: kumpikin sopimusosapuoli vastaa tarkoituksenmukaisten tilojen
järjestämisestä omalla kustannuksellaan

Yh 8/17.11.22 § 39

•
•
•

Liite 2

Matkakustannukset: Hyvinkää laskuttaa asiantuntijan Kuveden työtehtävien hoidosta
aiheutuvat matkakustannukset Kuvedeltä.
Tietoliikenne: kumpikin sopimusosapuoli järjestää tarvittavat tietoliikenneyhteydet ja
vastaa niiden kustannuksista.
Tavanomaiset toimistotarvikkeet ja -kalusteet: kumpikin sopimusosapuoli vastaa
kustannuksista omalta osaltaan.

Muiden kulujen - kuten koulutus- ja puhelinkustannusten, sekä työterveyshuollon kulujen korvauksena Kuvesi maksaa Hyvinkäälle 5 % palkka- ja palkan sivukulujen yhteissummasta.
Periaatteena muiden mahdollisesti aiheutuvien kustannusten osalta on, että niistä vastaa se
sopijaosapuoli josta ne aiheutuvat.
8. Laskutus
Hyvinkään kaupunki laskuttaa Keski-Uudenmaan vettä neljännesvuosittain.
Laskutustiedot:
Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä
Kirkkotie 49
04310 Tuusula
Verkkolaskutustiedot
ovt-tunnus 003701316656
verkkolaskuosoite 003721291126
operaattori MAVENTA
9. Vahingonkorvausvastuu
Sopimusosapuolilla on oikeus saada vahingonkorvausta toisen sopimusosapuolen
sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta välittömästä vahingosta. Korvausvastuu on enintään
50 000 euroa.
Sopimusosapuoli ei ole vastuussa maaperä- ja pohjavesiasiantuntijan kolmannelle osapuolelle
aiheuttamasta vahingosta, joka on tapahtunut toiselle sopimusosapuolelle suoritettavan
tehtävän yhteydessä.

10. Sopimuksen voimassaolo
Sopimuksen voimassaolo alkaa sen allekirjoittamisesta ja on voimassa toistaiseksi.
Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ja irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta irtisanomisesta.

11. Muuttuneet olosuhteet
Mikäli lainsäädännöstä, viranomaismääräyksestä tai oikeuden päätöksestä seuraa jotakin mikä
estää tai olennaisesti haittaa sopimuksen toteuttamista tai toimeenpanoa, sitoutuvat
sopimusosapuolet myötävaikuttamaan siihen, että sopimusta muutetaan edellä mainittujen
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edellyttämällä tavalla. Mikäli tämän sopimuksen solmimisen edellytykset eivät enää ole
olemassa tai jos viranomainen niin vaatii, on sopimusosapuolilla oikeus irtisanoa sopimus
päättymään kokonaan tai osittain heti. Edellä mainittuun sopimuksen muuttamiseen tai
irtisanomiseen liittyen sopimusosapuolilla ei ole vaateita toisiaan kohtaan.
12. Erimielisyyksien ratkaiseminen
Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin
neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen, erimielisyydet ratkaistaan
hallintoriita-asiana Helsingin hallinto-oikeudessa.
13. Salassapito
Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa toisiltaan saamansa liikesalaisuudet ja muut
luottamukselliset tiedot sekä olemaan ilmaisematta näitä tietoja kolmansille osapuolille.
14. Allekirjoitukset
Tätä sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. Sopimus
astuu voimaan osapuolten toimivaltaisten viranomaisten hyväksyttyä sen ja sopimuksen tultua
allekirjoitetuksi.

Tuusulassa x. päivänä marraskuuta 2022
Hyvinkäällä x. päivänä marraskuuta 2022
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Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä
Yhtymähallitus

Yh 40 §

6

nro 8/2022

17.11.2022

TIEDOTUSASIAT

Kuntayhtymä haki 6.2.2020 päivätyllä hakemuksella Etelä-Suomen aluehallintovirastolta
lupaa Jäniksenlinnaan uudelle imeytysalueelle. Lupa myönnettiin 26.1.2021, mutta kuntayhtymä haki muutosta muutamiin lupaehtoihin Vaasan hallinto-oikeudesta. Hallintooikeus on antanut asiasta päätöksen 2.11.2022, jossa muutokset on enimmäkseen hyväksytty.
Toimitusjohtaja:
Yhtymähallitus merkitsee tiedotusasian tiedoksi
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
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Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä
Yhtymähallitus
MUUTOKSENHAKUOHJEET
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 38, 40 §
Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, koska ko. päätöksistä voidaan tehdä
kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus (oikaisuvaatimusohjeet alla):
Pykälät: 39 §
Seuraavista hankintapäätöksistä ei saa hakea muutosta markkinaoikeudelta, koska toimintaan
sovelletaan erityisalojen hankintalakia, eivätkä hankintojen euromääräiset arvot ylitä kynnysarvoja (Laki
vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 1398/2016,
13§). Päätöksistä voi tehdä kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen, josta ohjeet jäljempänä.
Pykälät: 37 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän yhtymähallituksen kokouspäätökseen saa hakea muutosta
1)
2)

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vaikuttaa
(asianosainen) sekä
jäsenkunnat ja niiden jäsenenä oleva henkilö, laitos tai säätiö.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Keski-Uudenmaan Vesi
kuntayhtymän hallitukselle, joko postitse osoitteeseen Kirkkotie 49, 04310 Tuusula tai sähköpostilla
osoitteeseen toimisto@kuvesi.fi.
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.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti,
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
1)
2)
3)
4)

myös

sähköinen

asiakirja

täyttää

vaatimuksen.

päätös, johon muutosta vaaditaan (valituksen kohteena oleva päätös);
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan (vaatimukset)
vaatimusten perustelut;
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
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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Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä
Yhtymähallitus
ERITYISALOJEN HANKINTALAIN MUKAINEN HANKINTAOIKAISUVAATIMUS
Oikaisuohje
Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia
hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia
hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen
tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on
saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä
ratkaisusta.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi
tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa
selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka
johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä
tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan
tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana.
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä
ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivat ne jo ole
hankintayksikön hallussa.
Hankintaoikaisuvaatimus tehdään Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän hallitukselle, joko
postitse osoitteeseen Kirkkotie 49, 04310 Tuusula tai sähköpostilla osoitteeseen
toimisto@kuvesi.fi.
ERITYISALOJEN HANKINTALAIN MUKAINEN VALITUS MARKKINAOIKEUTEEN
Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan
arvo ylittää erityisalojen hankintalain 13 §:n mukaisen kynnysarvon.
EU-kynnysarvon suuruus on 1.1.2020 lähtien:
•
428.000 € tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut
• 5.350.000 € rakennusurakat
• 5.350.000 € käyttöoikeussopimukset
Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta markkinaoikeudelta kirjallisella valituksella se, jota
asia koskee:
Pykälät: 37 §
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa
asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Hankintalain 146 §:n mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa
hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:
• yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua
• sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla
• sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena
käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia
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Hankintalain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea
valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on
myönnettävä, jos: asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa
tärkeää; tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen
on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on
tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla
noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä
valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saadun
tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa
selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka
johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä
tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan
tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana.
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja
niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on
esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa
on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja
puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan,
laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä
säädetään.
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä
päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa
mukaan.
Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen,
lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä
asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat
toimittavat markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea
muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei
markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.
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Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava
hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan
markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle osoitteeseen Kirkkotie 49, 04310
Tuusula tai sähköpostilla osoitteeseen toimisto@kuvesi.fi.
Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puh. 029 564 3300
fax 029 564 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi
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authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative
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firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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