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1 § 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 42 §). 
 
Lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. 
Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja 
viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan 
niin päättäessä. Johtokunta ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan 
kokouksiin. Kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön luvussa 9 
esitettyjä määräyksiä. (Hallintosääntö 29 §). 
 
Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet 
jäsenistä on läsnä (Kuntalaki 103 §). 
 
 

Puheenjohtajan ehdotus:  
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös: 
 Todettiin ehdotuksen mukaisesti. Kokous avattiin klo 13.00. 
 

2 § Pöytäkirjan tarkastaminen 

Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan 
allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja 
tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla (Hallintosääntö 54 §). 
 

 
Puheenjohtajan ehdotus:   

Lautakunta valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä 
kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.  

 
Päätös:  Valittiin Armi Koskelainen ja Kimmo Kokko.  
 
 

3 § Työjärjestys 

 
Puheenjohtajan ehdotus:   

Lautakunta päättää tämän kokouksen työjärjestyksen. 
 
Päätös:  Esityslista toimii työjärjestyksenä. 
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4 § Tilinpäätös 2022 

Kokoukseen on kutsuttu toimitusjohtaja Kari Korhonen esittelemään 
liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätöstä. 
 
Esityslistan liitteenä 1 lähetetään johtokunnan käsittelemä tilinpäätös vuodelta 
2022. Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2022 liitteenä 2. 

 
Puheenjohtajan ehdotus: 
 Lautakunta merkitsee toimitusjohtajan esittelyn ja tilintarkastuskertomuksen 

tiedoksi sekä päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous 
- merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja  
- hyväksyy vuoden 2022 tilinpäätöksen ja myöntää liikelaitoskuntayhtymän 

johtokunnalle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-
31.12.2022. 

 
Päätös: Lautakunta merkitsee toimitusjohtajan esittelyn ja tilintarkastuskertomuksen 

tiedoksi sekä päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous 
- merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja  
- hyväksyy vuoden 2022 tilinpäätöksen ja myöntää liikelaitoskuntayhtymän 

johtokunnalle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-
31.12.2022. 

 
Todettiin, että toimitusjohtaja poistui kokouksesta tilinpäätöksen esittelyn 
jälkeen. 

 
 
5 § Tilintarkastajan raportointi 
  

Tilintarkastaja raportoi tilikauden 2022 tilintarkastuksesta. 
 
Puheenjohtajan ehdotus: 
 Lautakunta merkitsee raportoinnin tiedoksi. 
 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 
  
 

6 § Arviointikertomus vuodelta 2022 

Hallintosäännön 36 § 1 momentin mukaan lautakunta antaa yhtymäkokoukselle 
vähintään 10 päivää ennen tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokous-käsittelyä 
arvionsa yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten 
tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna. Luonnos esityslistan liitteenä 3. 

 
Puheenjohtajan ehdotus: 
 Lautakunta viimeistelee ja hyväksyy arviointikertomuksen vuodelta 2022 ja 

lähettää sen tiedoksi yhtymäkokoukselle. 
 
Päätös: Lautakunta hyväksyy arviointikertomuksen vuodelta 2022 ja lähettää sen 

tiedoksi yhtymäkokoukselle. 
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7 § Seuraavat kokoukset 
  
 Tarkastuslautakuta päättää syksyn kokouksen ajan. 
 
Puheenjohtajan ehdotus:  
 Lautakunta merkitsee kokousajan tiedoksi. 
 
Päätös: Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin. 
 
 

8 § Muut asiat  

Hallintosäännön 47 § 4 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. 
 

9 § 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.  
 

 
Päätös:  Ehdotuksen mukaisesti. Kokous päätetiin klo 13.37. 
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MUUTOKSENHAKUOHJEET 
  
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
  

Kieltojen  
perusteet 

Seuraavista pykälistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa 
  
§ 1–9 

  
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen 
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 
Hallintolainkäyttö 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 Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä  
 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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Suoritetusta tilintarkastuksesta on tdniiin annettu tilintarkastuskertomus.
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LIITETIETOTOSITE 1

VAKUUDET 31.12.2022

Urakoitsija Kohde
Sopimus
pvm Erä pvm Urakka € Takuu € Takuun luonne

Poppari Oy Kulomäen ajotunnelin viemärin saneeraus 5.8.2020 18.6.2023 242 500,00 6 100,00 Tryg/Garanti 705721/6548269/1
JiiTeeTyöt Oy Koivuhaka-Harjusuo, tunnelisaneeraus 13.7.2022 2 214 683,05 221 468,00 työnaikainen vakuus

227 568,00
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Tarkastuslautakunta    23.3.2023 

 

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokoukselle  

 

ARVIOINTIKERTOMUS 2022 

 

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 2022 toiminnan arviointia varten kaksi kertaa. 

Kokoukset pidettiin lokakuussa 2022 ja maaliskuussa 2023. 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 2022 toimintakertomuksessa on esitetty yhteenveto sitovien tavoitteiden 

toteutumisesta. Sitovia tavoitteita ei saavutettu täysin: Ylivuotoja ei esiintynyt, mutta 

loka-autoaseman nettotulos 4.045,59 € alitti tavoitteeksi asetetun 5.000 € 

nettotuloksen. Tarkastuslautakunta toteaa kuitenkin loka-autoaseman tavoitteen 

toteutuneen paremmin kuin vuonna 2021. Investointien määräraha oli 2.427.000 € ja 

toteuma 2.619.627,59 €, investoinnit ylittivät näin talousarvion n. 190.000 €:lla. 
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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 edelleen huomioita kuntayhtymän kertyneeseen 

alijäämään, joka vuoden 2022 tilinpäätöksen 96.840,41 € ylijäämäisen tuloksen jälkeen 

on 457.890,42 €.  

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 taloussuunnitelman 2023-2025 lopussa kertynyttä ylijäämää 

arvioidaan olevan 72.109,58 €. Taloussuunnitelma on täten kuntalain mukaisessa 

tasapainossa.  

Yhteenveto 

Yhtymäkokouksen hyväksymät sitovat ja ohjeelliset tavoitteet saavutettiin suuremmilta 

osin. Tilikauden tulos muodostui 6.200,81 euroa talousarviota suuremmaksi ollen 

96.840,81 euroa ylijäämäinen.  

Tarkastuslautakunta painottaa kertyneiden alijäämien kattamiseen tähtäävien toimien 

tärkeyttä myös jatkossa.  

 

 

Tuusulassa 

23.3.2023 

 

 

Risto Rämö    Kimmo Kokko 

puheenjohtaja   varapuheenjohtaja 

 

Armi Koskelainen  Christos Petriotis 

jäsen   varajäsen 
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