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liikelaitoskuntayhtymä
Yhtymähallitus
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Yh 2/13

YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUS
Aika:

27.2.2013 klo 17.00 – 18.50

Paikka:

Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava

Läsnä:

jäsenet Eronen ja Siukola Järvenpään kaupungista,
jäsen Honkasalo Keravan kaupungista,
jäsenet Baas-Kuronen ja Luhtala Tuusulan kunnasta,
jäsenet Alhonen, Jormola (15 §:stä alkaen), Saastamoinen ja
Småträsk (19 §:stä alkaen) Vantaan kaupungista,
toimitusjohtaja Pekkarinen
taloussihteeri Sinisalo

Poissa:

jäsen Majanen ja varajäsen Tirronen Järvenpään kaupungista
sekä jäsen Raittila ja varajäsen Sartorisio Keravan kaupungista
sekä

Puheenjohtaja:

Alhonen

Pöytäkirjanpitäjä:

Sinisalo

13 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

14 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Marikki Eronen ja Ossi
Honkasalo.
Tj:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marikki Eronen ja Ossi Honkasalo.

2/20
15 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Tj:

Hyväksytään ennakolta jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 §
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Tj:

Todetaan, että pöytäkirjantarkastajat ovat tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan Yh 1/13.

Päätös:

Todettiin.

17 §
KUNNOSTUSTYÖRYHMÄN PÖYTÄKIRJA
Tj:

Merkitään tiedoksi Kunnostustyöryhmän pöytäkirja 1/13.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

18 §
KASSAN JA TILITOSITTEIDEN TARKASTUS
Yhtymähallituksen kassan ja tilitositteiden tarkastajat ovat suorittaneet 14.1.2013 tarkastuksen ja antaneet siitä liitteenä 1 olevan
kassantarkastuskertomuksen.
Tj:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

19 §
RAHASTOJEN TILIT

Vesistöjen kunnostusrahaston ja käyttörahaston hoidosta on tehtävä kalenterivuosittain tili, josta selviää sen pääoma vuoden
alussa, vuoden kuluessa rahastoon kertynyt ja siitä siirretty pääoma sekä pääoman määrä vuoden lopussa.
Tilit sisältyvät vuoden 2012 tilinpäätökseen ja ne on erikseen esitetty liitteessä 2. Vesistöjen kunnostusrahastoon siirrettiin korko
1 797,43 € ja sieltä siirrettiin Tuusulanjoen kunnostusinvestointien katteeksi 4 700 €. Käyttörahastoa kartutettiin
110 053,34 €:lla.

Tj:
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Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä 2 olevat vesistöjen kunnostusrahaston ja käyttörahaston tilit.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

20 §
VUODEN 2012 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS
Johtokunnan tehtävänä on laatia ja allekirjoittaa liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös. Ennen johtokunnan valintaa on perusteltua, että
siirtymäkauden yhtymähallitus laatii ja allekirjoittaa vuoden 2012
tilinpäätöksen. Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 5 §:n
mukaan kevätyhtymäkokous on pidettävä viimeistään 15.6., jolloin
yhtymäkokous viimeistään hyväksyy tilinpäätöksen ja päättää tilikauden tuloksen käsittelystä.
Liitteenä 3 on vuoden 2012 tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, toteutumisvertailun, tilinpäätöslaskelmat sekä liitetiedot.
Toimintakertomus
Toimintakertomus 2012 on laadittu noudattaen Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta.
Talousarvion toteutumisvertailu
Käyttötalousosa. Talousarvion toteutumisvertailussa on esitetty
talousarvio, toteutuneet toimintokohtaiset summat ja talousarvion
vertailu toteutuneisiin lukuihin, poistot omana kohtanaan. Sitovat
summat on alleviivattu. Siirtoviemärien menot olivat kokonaisuutena 3 675,14 € yli arvion. Jäteveden puhdistuksen menot olivat
123 073,97 € arvioitua suuremmat poikkeuksellisen suuren viemärivesimäärän takia. Sitovana summana olevat viemärilaitoskulut olivat kokonaisuutena 126 705 € yli arvion. Ylitys aiheutui pääasiassa ennakoimattoman suurista jätevedenpuhdistuksen menoista, jotka ovat sateisena vuotena voimakkaasti riippuvaisia
viemärien suuresta vuotovesimäärästä. Loka-autoaseman tulot
vähennettynä käyttömenoilla eli nettotulos oli 25 419,75 €, mikä
ylitti sitovaksi tavoitteeksi asetetun 12 000 euron nettotuloksen.
Vesistöjen hoidon osalle on uutena sisäisenä eränä kirjattu
25 000 €:n yleiskustannuslisä. Vesistöjen hoidon tuloista siirrettiin
jäsenkuntien maksuosuuksia yhteensä 29 523,21 € ennakkotulona vuodelle 2013. Tuusulanjärven projektin tuloista siirrettiin jäsenkuntien maksuosuuksia ja muita tuloja yhteensä 55 478,30 €
ennakkotulona vuodelle 2013.
Investointiosa. Viemärilaitoksen investointimenot olivat yhteensä
35 759,49 € yli arvion. Vesistöinvestoinnit jäivät 80 300 € alle
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arvion, sillä vesistökaukovalvonnan ala-asemien saneerausta ei
vielä toteutettu.
Tuloslaskelmaosa. Myyntituotot ovat kuntayhtymän laitokseen
vettä johtaneilta kunnilta ja laitoksilta perityt käyttö- ja vuosimaksut, pääomakorvaukset, loka-automaksut sekä vesistöjen kunnostusmaksut ja Tuusulanjärvi-projektin tuotot.
Toimintatuotot olivat pääasiassa ennakoitua paljon suuremman
viemärivesimäärän vuoksi kokonaisuutena 240 403,68 € yli arvion. Jäsenkunnilta perityt vesistöjen kunnostusmaksut olivat yhteensä 175 548,79 €.
Toimintakulut olivat kokonaisuutena 78 069,30 € eli 2,51 % yli arvion. Toimintakate muodostui 162 334,38 € ennakoitua suuremmaksi. Rahoituksen nettotulot muodostuivat 14 618,65 € arvioitua
suuremmiksi.
Tilikauden tulos -1 251 779,07 € ennen rahastosiirtoja poistot
huomioon ottaen muodostuu em. syistä 202 010,93 €
talousarviota paremmaksi. Rahastosiirtojen jälkeen tilikauden
alijäämäksi muodostuu 1 358 929,84 €.
Rahoitusosa. Kun vuosikatteesta vähennetään investoinnit, saadaan varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirraksi
442 203,54 €. Kuntayhtymällä ei ollut tilikaudella lainkaan lainaa.
Käyttöomaisuuden indeksitarkistetut pääomakustannukset
Kuntayhtymän käyttöomaisuuden indeksitarkistettu kirjanpitoarvo
31.12.2011 ja vuoden 2012 laskennalliset poistot ja 6 %:n koron
sisältävät pääomakustannukset ovat seuraavat:

Viemärilaitos
Vesistötyöt
Yhteensä

Indeksitarkistettu
kirjanpitoarvo 2011
€
40 899 771,10
1 225 122,11
42 124 893,21

Pääomakustannus
€
5 661 384,12
216 796,68
5 878 180,80

Käyttöomaisuuden indeksitarkistettuja pääomakustannuksia seurataan Mäntsälän sopimuksen pääomakorvauksen vuoksi.
Tase
Kuntayhtymän tase 31.12.2012 on toimintakertomuksen liitteenä.
Vastaavaa puolella myyntisaamisissa ovat mm. kunnilta saatavat
tasaussummat käyttö- ja vuosimaksuista sekä lokayrittäjiltä joulukuun erät. Siirtosaamisissa on Uudenmaan ELY-keskukselta saatava 10 000 €:n avustus Mäyränojan kosteikon kunnostukseen,
määräaikaistalletusten siirtyvät korot sekä arvonlisäverosaaminen
marras-joulukuulta. Vastattavaa puolella saaduissa ennakoissa
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on ennakkotuloksi kirjatut osuudet vesistöjen kunnostusmaksuista
sekä Tuusulanjärvi-projektin jäsenkuntaosuuksista, ostoveloissa
vuodenvaihteen yli siirtynyt hankintojen ja töiden laskutus kuntayhtymältä sekä HSY:n marras-joulukuun jätevedenpuhdistuksen
maksuosuuslaskut sekä investointien tasauslasku ja siirtoveloissa
ovat mm. jaksotetut lomapalkat ja tammikuussa tilitettävät työnantajamaksut. Lainojen kokonaismäärä vuoden lopussa oli 0 €.
Taseen loppusumma on 28 136 839,26 €. Kehitys on viime vuosina ollut seuraava:
_________________________________
Vuosi
Taseen loppusumma, 1000 €
_________________________________
2002
42 912
2003
43 365
2004
42 424
2005
40 803
2006
38 379
2007
36 357
2008
34 519
2009
32 463
2010
30 513
2011
28 998
2012
28 136
_____________________________
Sitovien tavoitteiden toteutumisen seuranta
Yhtymäkokoukseen nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset
tavoitteet toteutuivat seuraavasti:
Viemärilaitostoiminta.
Jäteveden ylivuotoja vesistöön ei esiinny. Tavoite toteutui.
Loka-autoaseman nettotulos 12 000 € positiivinen. Nettotulos
25 419,75 € ylitti tavoitteen selvästi.
Vesistöjen hoito.
Tuusulanjärvellä sitovaksi tavoitteeksi asetettu a-klorofyllipitoisuuden 3-vuotisjakson liukuva keskiarvo enintään 35 µg/l, saavutettiin kun toteutuma oli 33 µg/l.
Ohjeellisten tavoitteiden toteutumista on tarkasteltu toimintakertomuksessa.
Allekirjoitus ja jatkokäsittely
Siirtymäkauden yhtymähallituksen (jatkossa johtokunnan) ja toimitusjohtajan on allekirjoitettava tilinpäätös tasekirjaan, joka sisältää
toimintakertomuksen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, talousarvion toteutumisvertailun, taseen sekä liitetiedot. Tilinpäätös
menee seuraavaksi tilintarkastajalle ja tarkastuslautakuntaan, joka
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antaa tarkastussäännön 10 §:ssä tarkoitetun lausunnon yhtymäkokoukselle. Lausunnossa arvioidaan yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista, käsitellään myös mahdollisia muistutuksia ja voidaan tehdä ehdotuksia toimenpiteistä yhtymäkokoukselle.
Tj:

Siirtymäkauden yhtymähallitus päättää
a)

hyväksyä indeksitarkistetut pääomakustannukset,

b)

hyväksyä liitteen 3 mukaisen tilinpäätöksen, johon
sisältyvät toimintakertomus, talousarvion toteutumisvertailu, tulos- ja rahoituslaskelmat, tase sekä liitetiedot vuodelta 2012,

c)

allekirjoittaa vuoden 2012 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja

d)

saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, ja asiasta käytiin keskustelu.

Päätös:

Ehdotukset a, b ja d hyväksyttiin yksimielisesti, c yhtymähallitus
allekirjoitti tilinpäätöksen ja päätti jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi.

21 §
KUNTIEN MAKSUT VUODELTA 2012
31.12.2012 voimassa olleen kuntayhtymän perussopimuksen 12
§:n mukaan yhtymäkokouksen kevätkokouksessa vahvistetaan
edellisen varainhoitovuoden lopulliset vuosimaksut ja käyttömaksut sekä päätetään ajankohdasta, milloin tilityksen mukaan jäsenkunnilta vielä perittävät määrät on suoritettava tai liikaa kannetut
ennakot palautettava.
Vesimäärät
Jäsenkuntien maksujen määräytymisperusteet on sovittu kuntayhtymän perussopimuksen 18 §:ssä. Käyttö- ja vuosimaksua maksetaan ko. vuoden vesimäärien mukaan. Yhtymähallitus on
16.1.2013 (Yh 1/13, 6 §) vahvistanut seuraavat vesimäärät maksuperusteiksi
Järvenpää
Kerava
Tuusula
HSY/Vantaa

3 728 000 m³
3 884 000 m³
3 574 000 m³
5 983 000 m³
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HSY/Vantaan Ylästö
255 390 m³
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy 473 358 m³
Sipoo
734 293 m³
Mäntsälä (Ohkola)
134 977 m³
Pornainen
225 209 m³
Yhteensä
18 992 227 m³
Oy Sinebrychoff Ab:n em. Keravan summaan sisältyvä vesimäärä
on 551 886 m³.
Käyttö- ja vuosimaksut on vuonna 2012 peritty kuukausittain mitattujen vesimäärien mukaan.
Käyttömaksu
Käyttömaksua peritään muiden kuin pääoma- ja korkomenojen
peittämiseksi. Se kattaa siis sekä viemärilaitoksen käyttömenot,
ts. siirtoviemärien ja puhdistamon käytön kustannukset että yhteiset menot.
Käyttömaksujen yhteismääräksi muodostui tilinpäätöksessä
2 723 025,50 euroa. Yksikköhinta oli 14,1 snt/m³. Pornaisten käyttömaksuosuudeksi muodostui sopimuksen perusteella 3,75 snt/m³
jätevedenpuhdistuksen osuus pois lukien. Käyttömaksujen kokonaismäärä nousi edellisestä vuodesta 16,7 %. Kerava maksaa Oy
Sinebrychoff Ab:n juomatehtaan jätevesistä 1,88-kertaiseksi korotettua käyttömaksua.
Kunnat
Käyttömaksu, €
Järvenpää
525 647,99
Kerava
616 077,88
Tuusula
503 934,00
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä
879 613,00
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy
66 743,49
Mäntsälä
19 031,76
Sipoo
103 535,31
Pornainen
8 442,07
2 723 025,50
Käyttömaksuilla katettavien menojen määrä oli yhteensä
2 612 972,16 euroa. Menojen kattamisen jälkeen siirrettiin
käyttörahastoon 110 053,34 euroa.
Vuosimaksu
Vuosimaksu kattaa perussopimuksen mukaan pääoma- ja korkomenot, joihin on luettu laitoksen rakentamisen ja sitä varten otettujen lainojen hoitamisen kustannukset. Vuosimaksun yksikköhinta on 6 snt/m³. Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:n sekä Vantaan
Ylästön maksu on sopimusten perusteella puhdistamon osuus
vähennettynä 2,8 snt/m³.
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Lopulliset vuosimaksut ovat seuraavat:
Kunnat
Vuosimaksu, €
Järvenpää
223 680,00
Kerava
233 040,00
Tuusula
214 440,00
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä
363 577,02
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy
13 254,02
1 047 991,04
Pääomakustannusten korvaus
Mäntsälän ja Pornaisten kuntien kanssa tehtyjen sopimusten mukaan kunnat maksavat käyttömaksun lisäksi osuutensa kuntayhtymän pääomakustannuksista. Laskennalliset pääomakustannukset on esitetty edellä ’vuoden 2012 tilinpäätös’ -kohdassa. Pääomakorvauksen yksikköhinta on Mäntsälän osalta 29,08 snt/m³ ja
Pornaisten osalta 14 snt/m³.
Toteutuneilla vesimääräosuuksilla Mäntsälän korvaukseksi muodostuu 39 244,92 € ja Pornaisten korvaukseksi 31 529,26 €.
Maksujen tasaus
Pääomakorvausten tasaus on aiheellista tehdä heti yhtymäkokouksen jälkeen.
Tj:

Ehdotetaan, että yhtymäkokous
a)

vahvistaa vuoden 2012 lopullisiksi käyttömaksuiksi
Järvenpään kaupungilta
Keravan kaupungilta
Tuusulan kunnalta
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymältä
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:ltä
Mäntsälän kunnalta
Sipoon kunnalta
Pornaisten kunnalta

b)

525 647,99
616 077,88
503 934,00
879 613,00
66 743,49
19 031,76
103 535,31
8 442,07

vahvistaa vuoden 2012 lopullisiksi vuosimaksuiksi
Järvenpään kaupungilta
Keravan kaupungilta
Tuusulan kunnalta
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymältä
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:ltä

223 680,00
233 040,00
214 440,00
363 577,02
13 254,02

c)

d)

Päätös:
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vahvistaa pääomakorvaukseksi Mäntsälän kunnalta
39 244,92 € ja Pornaisten kunnalta 31 529,26 € ja
päättää viipymättä periä ennakon ja lopullisen maksuosuuden välisen summan pääomakorvauksen
osalta Mäntsälän ja Pornaisten kunnilta sekä palauttaa ennakon ja lopullisen maksuosuuden välisen
summan käyttömaksun osalta Pornaisten kunnalle.

Ehdotukset a, b, c ja d hyväksyttiin yksimielisesti.

22 §
KÄYTTÖRAHASTON LAKKAUTTAMINEN
Esitys yhtymäkokoukselle:
31.12.2012 voimassa olleen kuntayhtymän perussopimuksen 18
§:n perusteella kuntayhtymällä on ollut käyttörahasto, jonka avulla
on tasattu erilaisten vesivuosien aiheuttama ennalta arvaamaton
menojen vaihtelu. Kuntayhtymän tilinpäätökseen 31.12.2012 sisältyy käyttörahaston pääomaa 144 786,83 euroa.
Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen mukaan käyttörahastoa ei enää ole, vaan jäsenyhteisöjen lopulliset maksut tarkistetaan kunkin vuoden tilinpäätöksessä vahvistettujen lopullisten vesimäärien mukaisesti.
Käyttörahaston pääoma 31.12.2012 siirtyy kuntayhtymän taseesta
liikelaitoskuntayhtymän avaavaan taseeseen, mutta uuden perussopimuksen tultua voimaan rahasto pitää purkaa. Rahasto lakkautetaan tulouttamalla sen pääoma tuloslaskelman rahoitusosaan
kohtaan ”Rahastojen muutokset”. Rahaston pääoma hyvitetään
käyttömaksua maksaneille jäsenyhteisöille ja sopimusosapuolille
(lukuun ottamatta Pornaista, jonka käyttömaksuosuus määräytyy
vuosittain toteutuneiden kustannusten mukaisesti) vesimääräosuuksia vastaavassa suhteessa, ja hyvitys huomioidaan vuoden
2013 tilinpäätöksen yhteydessä lopullisia käyttömaksuosuuksia
vahvistettaessa.
Kuntalain 13 §:n 3-kohdan nojalla yhtymäkokous päättää liikelaitoskuntayhtymän talouden ja rahoituksen perusteista. Tämän perusteella toimivalta rahaston perustamisessa, rahaston säännön
hyväksymisessä ja rahaston lakkauttamisessa on yhtymäkokouksella.
Käyttörahaston sääntö on jaettu oheisaineistona.
Tj:

Yhtymähallitus ehdottaa yhtymäkokoukselle, että
a)

käyttörahasto lakkautetaan takautuvasti 1.1.2013 lukien,
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b)

käyttörahaston pääoma 144 786,83 euroa tuloutetaan tuloslaskelman kohtaan ”Rahastojen muutokset”
ja,

c)

käyttörahaston pääoma hyvitetään käyttömaksua
maksaneille jäsenyhteisöille ja sopimusosapuolille
vuoden 2013 tilinpäätöksen yhteydessä lopullisia
käyttömaksuosuuksia vahvistettaessa vesimäärien
mukaisessa suhteessa.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti käyttörahaston lakkauttamisen
perusteita.

Päätös:

Ehdotukset a, b ja c hyväksyttiin yksimielisesti.

23 §
KEVÄTYHTYMÄKOKOUKSEN ESITYSLISTA
Kevätyhtymäkokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona
10.4.2013 klo 15.00 kuntayhtymän toimistolla Keravalla, osoite
Kultasepänkatu 4 B.
Kokouksessa käsiteltävät asiat ovat:
1

Kokouksen avaus

2

Puheenjohtajan valinta

3

Yhtymäkokousedustajien ja äänimäärien toteaminen

4

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5

Pöytäkirjan tarkastusmenettely

6

Kokouksen työjärjestys

7

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen, tilikauden
tuloksen käsittelystä päättäminen ja vastuuvapauden
myöntäminen

8

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

9

Kuntien lopulliset maksut vuodelta 2012

10

Käyttörahaston lakkauttaminen

11

Tarkastuslautakunnan vaali

12

Tj:

Päätös:
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Tauko tarkastuslautakunnan kokousta varten (jos uutta tarkastuslautakuntaa ei saada paikalle, asiakohta
12 käsitellään jatkokokouksessa)

13

Tilintarkastajan valinta

14

Johtokunnan vaali

15

Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

Yhtymähallitus päättää
a)

merkitä tiedoksi kevätyhtymäkokouksen pitämisen
10.4.2013 klo 15.00 ja

b)

ehdottaa, että yhtymäkokous hyväksyy em. esityslistan kokouksen työjärjestykseksi

Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

24 §
TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI
Esitys yhtymäkokoukselle:
Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 6 §:n c-kohdan mukaisesti yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakuntaan neljä jäsentä
sekä määrää toimielimen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Yhtymäkokouksen hyväksymän voimassa olevan tarkastussäännön (3.5.2001, 2 §) mukaisesti ”kustakin jäsenkunnasta valitaan
yksi jäsen, ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen”.
Liikelaitoskuntayhtymän jäsenenä olevan kuntayhtymän (HSY)
osalta em. pykälä on tulkittavissa siten, yksi jäsen tulee valittavaksi jostain HSY:n jäsenkunnasta.
Kuntalain 71 §:n säännöksiä tarkastuslautakunnasta noudatetaan
86 §:n mukaan soveltuvin osin (liikelaitos)kuntayhtymässä. Tarkastuslautakunta asetetaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta
vastaavaksi ajaksi hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Kun
kuntayhtymässä ei ole valtuustoa, ei kuntalain 71.1 §:n säädöstä
”Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla
valtuutettuja” voida noudattaa, vaan riittää, että tarkastuslautakuntaan valittavat henkilöt ovat vaalikelpoisia.
Kuntalain 82.1 §:n perusteella yleisenä vaalikelpoisuusedellytyksenä kuntayhtymän toimielimiin on 33 §:n mukainen yleinen vaalikelpoisuus jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoisuuden rajoituksista kuntayhtymän toimielimiin on määräyksiä 82 §:ssä,
jonka perusteella vaalikelpoinen ei ole:

12/20
1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa
koskevia valvontatehtäviä (82.1 §/34.1 § 1 kohta);
2) samaan kuntayhtymään pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö (82.1 §);
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa tai vastuullisessa tehtävässä
tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu
on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa (82.2 §).
Tarkastuslautakunnan kokoonpano on kuntalain 81.4 §:n perusteella sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa
ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
Em. kuntalain pykälässä ’kuntayhtymän alue’ on tulkinnanvarainen, ts. tarkoitetaanko sillä tässä merkityksessä vain niitä jäsenyhteisöjen alueella olevia kuntia, josta jätevesiä johdetaan (ml.
Vantaa), vai laajemmin lisäksi myös niitä kuntia, jotka kuuluvat liikelaitoskuntayhtymän jäsenyhteisönä olevaan kuntayhtymään
(HSY), mutta eivät kuulu viemäröintialueeseen (Helsinki, Espoo,
Kauniainen). Laajemman tulkinnan mukainen yhteenveto 2012
kunnallisvaalien tuloksista on liitteessä 4. Vertailulukujen perusteella neljä suurinta vertailulukua jakaantuvat 2-1-1 kokoomuksen,
SDP:n ja vihreiden kesken.
Tasa-arvolain 40 %:n sääntö edellyttää sukupuolijakautumaa 2-2.
Kun tavoitteena on, että tarkastuslautakunta toimenkuvansa mukaan valmistelisi tilintarkastajan valintaa kokoustauolla, on yhtymäkokousedustajien aiheellista pyytää oman jäsenyhteisönsä ehdokas paikalle kokoukseen, jotta ei päädyttäisi yhtymäkokouksen
jatkokokouksen pitämiseen päätösvallan puuttumisen takia.
Tj:

Ehdotetaan yhtymäkokoukselle, että se
a)

toteaa kuntalain säännöksen edellyttämäksi paikkajaoksi ryhmien kesken
KOK
2
SDP
1
VIHR
1
ja sukupuolijakautumaksi 2-2, koskien myös varajäseniä,

b)

valitsee tarkastuslautakuntaan neljä jäsentä, yhden
kustakin jäsenyhteisöstä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ja

c)
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määrää yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti paikkajaon laskennan perusteita ja asiasta käytiin keskustelu.

Päätös:

Ehdotukset a, b ja c hyväksyttiin yksimielisesti.

25 §
JOHTOKUNNAN VAALI
Esitys yhtymäkokoukselle:
Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 6 §:n mukaisesti yhtymäkokous valitsee johtokunnan jäsenet sekä määrää toimielimen
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Johtokuntaan kuuluu 9 §:n mukaisesti 9 jäsentä ja siihen valitaan
vähintään yksi jäsen kustakin ensisijaisen toiminta-alueen kunnasta. Jäsenyhteisöt asettavat johtokunnan jäsenet seuraavasti:
Järvenpää
Kerava
Tuusula
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä (HSY)

2
2
2
3

Jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.
Johtokunnan toimikausi on valtuustokausi (4 vuotta).
Kuntalain 82 §:n määräykset vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän
toimielimiin koskevat myös johtokuntaa. 82.3 §:n mukaisesti johtokuntaan voidaan kuitenkin valita sellainenkin henkilö, joka ei ole
vaalikelpoinen kuntayhtymän muihin toimielimiin tai jonka kotikunta ei ole kuntayhtymän jäsenkunta.
Kuntalain 87c.5 §:n perusteella kunnallisen liikelaitoksen (esim.
liikelaitoskuntayhtymän) johtokunnan kokoonpanoon ei sovelleta
kuntayhtymän toimielimiä koskevaa 81.4 §:n määräystä suhteellisen vaalitavan noudattamisesta.
Jos suhteellista vaalitapaa kuitenkin halutaan noudattaa laajan
aluerajauksen mukaisesti ottaen huomioon sekä liikelaitoskuntayhtymän että HSY:n kaikkien jäsenkuntien vuoden 2012 kunnallisvaalien tulokset, muodostuu johtokunnan paikkajako ryhmittäin
liitteenä 4 olevan yhteenvedon mukaisesti seuraavaksi:
KOK
SDP
VIHR

3
2
2
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PS
VAS

1
1

Tasa-arvolain 4.2 §:n mukaan tulee johtokunnassa olla sekä miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40 %, ‘jollei erityisistä syistä
muuta johdu’. Kun jäsenmäärä on 9, on sukupuolijakautuman oltava 4-5. Määräyksen on tulkittu tarkoittavan erikseen sekä varsinaisia että varajäseniä.
Tj:

Ehdotetaan yhtymäkokoukselle, että se
a)

toteaa onko vaalissa tarkoitus soveltaa suhteellista
vaalitapaa, jolloin paikkajako ryhmien kesken tulisi
sovittavaksi seuraavasti:
KOK
SDP
VIHR
PS
VAS

b)

3
2
2
1
1

valitsee johtokuntaan 9 jäsentä ja 9 henkilökohtaista
varajäsentä siten, että he edustavat a-kohdan mukaisesti eri ryhmiä ja seuraavasti eri jäsenyhteisöjä:
Tuusula
Kerava
Järvenpää
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä (HSY)

c)

Päätös:

2
2
2
3 ja

määrää yhden valituista puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi.

Ehdotukset a, b ja c hyväksyttiin yksimielisesti.

26 §
HYRYLÄN JÄTEVESIPUMPPAAMON PUMPPUJEN SANEERAUS
Vuonna 1976 rakennetulla Hyrylän jätevedenpumppaamolla on
tehty perusteellinen peruskorjaus vuonna 1991, jolloin pumppaamolle asennettiin mm. kolme uutta jätevesipumppua. Viimeksi on
vuonna 2000 yksi kolmesta pumpusta saneerattu. Marraskuussa
2012 havaittiin toisen vanhemman pumpun pesässä reikä, eikä
pumppua ole voitu sen jälkeen käyttää. Myöhemmin vikaantui uusimman pumpun pehmokäynnistin, joka kuitenkin saatiin varastoon hankitun pehmon ansiosta nopeasti vaihdettua.
Molempiin vanhempiin pumppuihin tilattiin pitkän toimitusajan
omaavat uudet pumpun pesät ja pohjalevyt kuluneiden tilalle. Yritettäessä tammikuussa asentaa uusia osia kävi ilmi, että pumppu-
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tyypin muuttumisen takia uudet pohjalevyt olivatkin sopimattomat.
Samalla havaittiin myös juoksupyörien olevan hyvin kuluneita.
Pumpputoimittajalta (Grundfos) pyydettiin uudet tarjoukset tarpeellisista varaosista ja myös uusista pehmokäynnistimistä. Myös
uusimman 12 vuotta vanhan pumpun juoksupyörä saattaa olla jo
melko kulunut, joten samalla päätettiin tilata pumppuun sen rakenteen mahdollistava tehokkaampi juoksupyörä, joka nostaa
pumpun tehon 30 kW:sta 40 kW:iin. Uusien varaosien asentamisen myötä pumppaamon toimintavarmuus ja samalla pumppauskapasiteetti kasvavat, mikä osaltaan vähentää jäteveden ylivuotoriskiä vesistöön suurten virtaamahuippujen aikana.
Pumppujen vikahavainnot ja tarvittavien varaosien ja tarvikkeiden
hintatiedot on tarkemmin kuvattu liitteenä 5 olevassa muistiossa.
Ilman asennustöitä pumppujen saneerauskustannukset ovat yhteensä 20 346 € (alv 0 %). Tuntityönä viikolla 9 ennen kevättulvaa
tehtäväksi sovitut asennustyöt lisännevät summaa noin 10 %:lla.
Hyrylän pumppaamolla on tänä vuonna suunniteltu uusittavaksi
myös pumppaamorakennuksen ulkoverhoilu ja rakennuksen ulkopuolella olevan imualtaan kansirakenne. Siltä osin ei vielä ole kustannusarviota, mutta työt on tavoitteena teettää kilpailutuksen perusteella kesän aikana jollain rakennusliikkeellä.
Ennakoimattoman suurten pumppujen saneerauskustannusten
takia kaikkia pumppaamon saneeraustöitä ei voitane sisällyttää
käyttötalouden puitteisiin, joten ainakin osa niistä on perusteltua
käsitellä
investointina
(siirtoviemärien
investointivaraus
100 000 €).
Tj:

Yhtymähallitus päättää merkitä tiedoksi Hyrylän pumppaamon
pumppujen korjaamisesta sekä varaosien ja tarvikkeiden hankinnasta aiheutuvat toimenpiteet ja kustannukset.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen selvitti Hyrylän pumppaamon saneeraustarvetta, ja asiasta käytiin keskustelu.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

27 §
VAKUUTUSTARJOUKSET
Kuntayhtymän kaikki vakuutukset on kilpailutettu viimeksi vuonna
2003 ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy on vastannut vakuutusturvasta
vuodesta 2004 lähtien.
Yleisjaosto oikeutti 7.11.2012 toimiston pyytämään vakuutustarjoukset ja käyttämään kilpailuttamisessa apuna puolueetonta vakuutusmeklaria. Yleisjaosto ohjeisti säilyttämään käytössä olevat
omavastuuosuudet ennallaan. Omavastuu on ollut suurille laitoskohteille 20 000 € ja pienille kohteille 2 000 € sekä toimistolle
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1 000 €. Autovakuutuksen täyskaskon omavastuu vahinkolajeittain
on ollut 200 €. Suurimmassa osassa laitoskohteita on ollut voimassa vain kohteen vakuutusmäärän mukaan määräytyvä palovakuutus sekä jäteveden pumppaamoilla myös ns. keskeytysvakuutus.
Toimitusjohtaja teki sopimuksen vakuutusten kilpailuttamisprosessista tuusulalaisen Vakuutusmeklaritoimisto Miettisen kanssa
1 200 euron (alv 0 %) kokonaishinnalla.
Vakuutusmeklarin kansa pidetyssä palaverissa 16.11.2012 käytiin
läpi nykyiset vakuutukset ja niihin tehtiin tarvittavat päivitykset.
Nämä kohdistuivat lähinnä omaisuusvakuutusten kohteiden päivityksiin, vakuutusmääriin sekä rakennusluokkiin. Vakuutusten tarjouskilpailu tehtiin nykyisen vakuutusratkaisun pohjalta.
Tarjouspyyntö kattoi kaikki tärkeimmät vakuutuslajit: lakisääteisen
tapaturmavakuutuksen, omaisuusvakuutuksen sekä ajoneuvovakuutuksen. Lisäksi pyydettiin tarjous toiminnan vastuuvakuutuksesta, jota ei aikaisemmin ole ollut. Tarjouspyynnön liitteenä lähetettiin vahinkotilasto neljältä edeltävältä vuodelta, jolloin ei ollut vahinkoja. Työnantajan pakollista työttömyysvakuutusta ei pidetty
tarpeellisena sisällyttää tarjouspyyntöön. Tarjouspyyntö oli kaikille
yhtiöille sama.
Tarjoukset pyydettiin neljältä vakuutusyhtiöltä: If Vahinkovakuutus,
LähiTapiola, Pohjola ja Fennia. LähiTapiola ei jättänyt tarjousta.
Yhtiöt jättivät tarjouksensa 21.12.2012 mennessä. Tarjouksissa on
maininta, että ne perustuvat 23 %:n vakuutusmaksuverokantaan.
Vero nousi 1.1.2013 alkaen 24 %:iin, joka korottaa vastaavasti
maksuja.
Vakuutusmeklarin vertailuyhteenvetoon perustuvat tarjoushinnat
(€, sis. 23 % vakuutusmaksuvero) on eritelty vakuutuslajeittain
seuraavassa taulukossa:
Vakuutuslaji

Tilanne
12/2012
1 703
9 166
370
583
11 822
---

Fennia

Tapaturmavakuutus
1 873
Yritysvakuutus
*2 745
JAY-1 Liikenne
444
JAY-1 Kasko
787
Yhteensä
5 849
Vastuuvakuutus
1 568
*Huom! Fennian yritysvakuutuksen maksu alenee

If
1 859
4 374
472
306
7 011
2 692

Pohjola
1 883
4 355
330
514
7 082
3 697

10 % eli arvoon

2 495 €, jos vastuuvakuutus otetaan.

Yritysvakuutus -nimikkeen alla ovat omaisuus- ja keskeytysvakuutukset. Yhtiöiden tuotteet poikkeavat hieman toisistaan. Tärkeim-
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miltä osilta tuotteet ovat kuitenkin lähes vastaavia. Ifin tarjouksessa vakuutusmäärät ovat hieman korkeampia johtuen voimassaolevaan vakuutukseen tehdystä indeksikorotuksesta joulukuussa.
Taulukon hinnat ovat vertailukelpoisia sillä edellytyksellä, että optiona ollutta vastuuvakuutusta ei oteta.
Vakuutusten hintojen lisäksi on yhtiöiden välillä jonkin verran eroja
vakuutusten päivittäisessä hoidossa (tekniset ratkaisut vakuutusten päivittämisessä, palkkojen ja vuosi-ilmoitusten jättämisessä).
Jos kolmannelle osapuolella aiheutuvia vahinkoja kattava vastuuvakuutus päätetään ottaa, muodostuvat kaikkien vakuutusten kokonaisvertailuhinnat seuraaviksi:
1. Fennia
2. If
3. Pohjola

7 167 €
9 703 €
10 779 €.

Ero hinnaltaan edullisimman Fennian hyväksi toiseksi edullisimpaan on vuositasolla erittäin merkittävä, 2 536 euroa. Ero kuntayhtymän joulukuussa 2012 voimassa olleiden vakuutusten vertailuhintaan on noin 4 655 euroa.
Jos vastuuvakuutusta ei oteta, on hintaero Fennian hyväksi toiseksi edullisimpaan vastaavasti 1 162 euroa ja kuntayhtymän joulukuun 2012 vertailuhintaan 5 973 euroa.
Tj:

Yhtymähallitus päättää hyväksyä Fennian vakuutustarjouksen siten, että vakuutuksiin sisällytetään aikaisempien vakuutuslajien lisäksi vastuuvakuutus.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen selvitti vakuutusten kilpailutusta, ja
asiasta käytiin keskustelu.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

28 §
JOHTOSÄÄNTÖJEN TARKISTAMISEN VALMISTELU
Yhtymähallitus kävi 16.1.2013 Yh 1/13, 9 §) yleiskeskustelun liikelaitoskuntayhtymän johtosääntöjen tarkistamiseksi uutta perussopimusta vastaavaksi. Ennen tarkistettavana olevien johtosääntöjen voimaantuloa liikelaitoskuntayhtymän toimintaa voidaan jatkaa
voimassaolevien johtosääntöjen mukaisesti ilman merkittäviä ristiriitatilanteita. Hallintosäännön muutosesityksen tekeminen yhtymäkokoukselle on toimivaltakysymysten takia syytä siirtää myöhemmin valittavan johtokunnan tehtäväksi, jolloin sääntöjen voimaantulo ajoittunee loppuvuoteen.
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän valtuusto hyväksyi viime syksynä uuden hallintosäännön, joka tuli voimaan 1.1.2013.
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TSV:n uusi hallintosääntö on valmisteltu siten, että se kelpaisi vähäisin tarkistuksin senkin jälkeen, jos TSV:n organisaatiomuodoksi tulee myöhemmin liikelaitoskuntayhtymä. TSV:n hallintosääntöä
on käytetty soveltuvin osin mallina uuden hallintosääntöluonnoksen valmistelussa. Yhtymäkokouksen työjärjestystä ja tarkastussääntöä on valmisteltu siten, että ne sisältävät vain vähäisiä muodollisia tarkistuksia.
Yhtymähallitukselle on jaettu hallintosäännön, yhtymäkokouksen
työjärjestyksen ja tarkastussäännön alustavat tarkistetut luonnokset. Tarkistukset on tehty siltä pohjalta, että nykyinen sääntörakenne säilyy.
Liikelaitoskuntayhtymällä on lisäksi voimassa oleva palkkiosääntö,
jonka hyväksyminen tulee ajankohtaiseksi, kun luottamushenkilöiden palkkiosta päätetään seuraavan kerran syysyhtymäkokouksessa.
Tj:

Yhtymähallitus käsittelee johtosääntöluonnokset jatkovalmistelua
varten.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli johtosääntöluonnokset, ja asiasta käytiin keskustelu.

Päätös:

Yhtymähallitus käsitteli johtosääntöluonnokset ja jätti niiden jatkovalmistelun valittavan johtokunnan tehtäväksi.

29 §
JOHTOKUNNAN ENSIMMÄINEN KOKOUS
Tj:

Ehdotetaan pidettäväksi yhtymäkokouksessa valittavan johtokunnan ensimmäinen kokous keskiviikkona 15.5.2013 klo 17.00 kuntayhtymän toimistossa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

30 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tj:

Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet.

Päätös:
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Puheenjohtaja Alhonen kiitti yhtymähallituksen jäseniä hyvästä
yhteistyöstä ja päätti kokouksen klo 18.50. Pöytäkirjaan liitettiin
oikaisuvaatimusohjeet.

Puheenjohtaja
Antero Alhonen
Pöytäkirjanpitäjä
Mima Sinisalo
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Järvenpäässä..../....2013

Keravalla ..../....2013

Marikki Eronen

Ossi Honkasalo
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Päätökseen, mikäli se ei koske vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, on oikeutettu hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä liikelaitoskuntayhtymän jäsenkunta ja jäsenkunnan jäsen. Muutosta haetaan yhtymähallitukselta oikaisuvaatimuksella, joka on oikaisua vaativan itsensä
tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä toimitettava liikelaitoskuntayhtymän toimistoon viimeistään ennen kello kahtatoista (12),
postitse kuitenkin ennen virka-ajan päättymistä, neljäntenätoista
(14) päivänä luettuna siitä päivästä, kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu nähtäväksi, tai, jos kysymys on asianosaisesta tiedoksiantopäivästä. Määräaikaa laskettaessa ei sitä päivää, jona
päätös on asetettu nähtäväksi tai jolloin tiedoksianto on tapahtunut, lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastossa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuskirjelmän oheen on liitettävä jäljennös päätöksestä, johon oikaisua vaaditaan sekä selvitys siitä päivästä, mistä
määräaika edellä sanotun mukaan on laskettava.

