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HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN JOHTOSÄÄNTÖ 
Yhtymäkokouksen hyväksymä 9.lokakuuta 2009 

 

1 § Kuntayhtymä 
Kuntayhtymän nimi on Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä. 
Kuntayhtymä käyttää toiminnassaan nimilyhennettä HSY. 

Kuntayhtymä toimii pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliiken-
nettä koskevasta yhteistoiminnasta annetun lain (829 /2009, muutettu 
657/2011) 2 §:ssä tarkoitettuna kuntayhtymänä. 

2 § Hallitus 
Hallitus johtaa kuntayhtymän hallintoa ja taloutta sekä huolehtii toiminnan ke-
hittämisestä ja tuloksellisuudesta.  
 

 Hallitus, sen lisäksi mitä sen tehtävistä on laissa säädetty, 
 

1. vastaa yhtymäkokouksen päätösten valmistelusta, täytäntöön-
panosta ja laillisuuden valvonnasta; 
 

2. valmistelee kuntayhtymän talousarvion, vesihuollon investoin-
tiohjelman, taloussuunnitelman ja strategian sekä sitovat tavoit-
teet sisältävän toimintasuunnitelman; 
 

3. päättää kuntayhtymän jäsenyydestä yhdistyksissä, säätiöissä ja 
muissa yhteisöissä sekä antaa kuntayhtymää niiden kokouksis-
sa ja hallintoelimissä edustavalle henkilölle tarvittavat menettely-
tapaohjeet; 
 

4. päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä työso-
pimussuhteeseen palkkaamisen perusteista; 
 

5. ottaa ja erottaa toimitusjohtajan, vesi- ja jätehuollon toimialajoh-
tajat, tukipalveluiden sekä seutu- ja ympäristötiedon tu-
losaluejohtajat ja hallintojohtajan sekä päättää näiden palkkauk-
sesta; 
 

6. päättää toimitusjohtajaa koskevien virka- ja työehtosopimusten 
täytäntöönpanosta; 
 

7. päättää henkilöstöpoliittisista periaatteista; 
 

8. päättää maksuvalmiusluoton ottamisesta; 
 

9. päättää osakkeiden ja osuuskuntien osuuksien ostamisesta, 
myymisestä ja vaihtamisesta sekä antaa tarvittavat 
menettelytapaohjeet kuntayhtymää yhtiökokouksessa tai 
osuuskunnan kokouksessa edustavalle henkilölle; 
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10. hyväksyy vesihuollon yleissuunnitelmat sekä vesi- ja jätehuollon  
laitoksia, rakennuksia, rakennelmia, laitteita ja maanrakennus-
hankkeita koskevat hankesuunnitelmat, ellei tehtävä kuulu yh-
tymäkokoukselle, sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhalti-
ja päättää mainituista asioista; 
 

11. päättää kiinteän omaisuuden ja rakennusten ostamisesta ja 
myymisestä sekä vuokralle ottamisesta ja antamisesta, sekä 
vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista 
asioista; 
 

12. vahvistaa hankintaohjeet, päättää muista hankinnoissa nouda-
tettavissa periaatteista sekä vahvistaa viranhaltijoiden hankinta-
rajat ja muut hankintojen suorittamista koskevat valtuudet; 
 

13. päättää esityksen tekemisestä jäsenkunnille vesihuollon kehit-
tämissuunnitelmasta ja vesihuollon toiminta-alueesta; 
 

14. vahvistaa yleiset jätehuoltomääräykset ja päättää jätelain mu-
kaisesta jätteenkuljetuksen järjestämisestä, jätteen hyötykäytös-
tä ja jätteen käsittelyn yleisperiaatteista sekä päättää kuntien yh-
teistoiminnan yleisperiaatteista jätehuollon järjestämisessä ja 
hyväksyy sen perusteita koskevat sopimukset; 
 

15. päättää vesi- ja jätehuollon maksuista ja taksoista, vesihuollon 
sopimusehdoista ja yleisistä toimitusehdoista sekä hyväksyy pe-
rusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää vesi- ja jätehuollon 
maksuista; 
 

16. päättää muiden palvelujen hinnoitteluperusteet sekä 
 

17. päättää asioista, joita ei ole määrätty muulle viranomaiselle.  
 
Hallitus voi määräämissään rajoissa siirtää toimivaltaansa han-
kintojen suorittamisessa sekä edellä 10, 11 ja 15 kohdissa tar-
koitetuissa asioissa edelleen muulle toimielimelle tai viranhalti-
jalle. 

3 § Esittely hallituksessa 
Hallitus tekee päätökset hallituksen toiminnan sisäistä järjestelyä koskevia 
asioita lukuun ottamatta esittelystä. 

Toimitusjohtaja esittelee kuntayhtymän taloutta, henkilöstöä, strategioita, in-
vestointeja ja maksuja ja taksoja koskevat, sekä muut kuntayhtymää kokonai-
suudessaan koskevat asiat sekä henkilöstöä tukipalveluiden ja seutu- ja ym-
päristötiedon tulosalueita ja hallintopalvelukeskusta koskevat asiat. 

Toimialajohtajat esittelevät muut toimialaa ja sen toimintaa koskevat asiat. 
Toimitusjohtaja voi ottaa alaiselleen esittelijälle kuuluvan asian esiteltäväk-
seen.   

Jos kaikki johtavat viranhaltijat ovat esteellisiä tai asia koskee toimitusjohtajaa 
henkilökohtaisesti, toimii esittelijänä hallituksen puheenjohtaja. 
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4 § Toimitusjohtaja Kuntayhtymän johtaminen 
Toimitusjohtaja johtaa hallituksen alaisena kuntayhtymän hallintoa, talouden-
hoitoa sekä muuta toimintaa. Toimitusjohtajaa avustavat kuntayhtymän yh-
teisten tai keskitettyjen tehtävien hoidossa hallinto-, talous-, henkilöstö-, vies-
tintä- ja kehittämisyksiköt (ohjaus ja kehittäminen). 

Ohjaukseen ja kehittämiseen kuuluvissa yksiköissä on hallintojohtajan ja talo-
usjohtajan virat sekä erikseen perustetut muut virat ja työsopimussuhteista 
henkilökuntaa.   

Toimitusjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen toimii hänen sijaisenaan hallin-
tojohtaja tai muu hallituksen tehtävään määräämä viranhaltija. 

5 § Toimintaorganisaatio 
Kuntayhtymän toimintaorganisaation muodostavat toimitusjohtaja ja ohjaus- ja 
kehittämistoiminnot, ulkoisia palveluita tuottavat vesihuollon ja jätehuollon 
toimialat ja seutu- ja ympäristötiedon tulosalue sekä sisäisiä palveluita tuotta-
va tukipalveluiden tulosalue hallintopalvelukeskus (tulosalue). Toimitusjohta-
jan alaisuudessa ovat toimialajohtajat ja tulosalueiden johtajat. 

Toimialat jakautuvat edelleen osastoihin, yksiköihin ja ryhmiin tai yksiköihin ja 
ryhmiin. Toimialan jakamisesta osastoihin tai yksiköihin päättää hallitus.  

Tulosalueet jakautuvat edelleen yksiköihin ja ryhmiin. Tulosalueen jakamises-
ta yksiköihin päättää hallitus. 

Toimialan ja tulosalueen johtaja vastaa, että toimiala tai tulosalue suorittaa sil-
le kuuluvat tai osoitetut tehtävät, huolehtii toimitusjohtajan antamien ohjeiden 
mukaisesti tämän päätettäväksi tai esiteltäväksi kuuluvien asioiden valmiste-
lusta sekä raportoi säännöllisesti toiminnastaan toimitusjohtajalle. 

6 § Vesihuollon toimiala 
Vesihuollon toimiala huolehtii talousveden hankkimiseen, puhdistamiseen ja 
toimittamiseen sekä viemäri- ja hulevesien johtamiseen ja puhdistamiseen liit-
tyvistä palveluista hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.  
 
Vesihuollon toimialaa johtaa vesihuollon toimialajohtaja. 

7 § Jätehuollon toimiala 
Jätehuollon toimiala huolehtii jätehuollon järjestämiseen ja kuntayhtymälle 
osoitetuista muista jätehuoltoon liittyvistä tehtävistä ja palveluista hyväksytty-
jen tavoitteiden mukaisesti. 
 
Jätehuollon toimialaa johtaa jätehuollon toimialajohtaja. 

8 § Seutu- ja ympäristötiedon tulosalue 
Seutu- ja ympäristötiedon tulosalue huolehtii kuntayhtymälle osoitetuista il-
mansuojelun seuranta-, tutkimus-, suunnittelu-, koulutus- ja valistustehtävistä 
sekä seutu- ja ympäristötiedon tehtävistä kuntien kanssa sovitulla tavalla. 
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Seutu- ja ympäristötiedon tulosaluetta johtaa seutu- ja ympäristötiedon johta-
ja.   

9 § Hallintopalvelukeskus Tukipalvelut 
Hallintopalvelukeskus huolehtii kuntayhtymän yhteisistä tai keskitetyistä hen-
kilöstöhallinnon, viestinnän, taloushallinnon, tietohallinnon, arkistoinnin ja 
asiakirjahallinnon sekä muista yleishallinnon tehtävistä hyväksyttyjen tavoit-
teiden mukaisesti. 

Hallintopalvelukeskusta johtaa hallintojohtaja. 

Tukipalveluiden tulosalue huolehtii kuntayhtymän yhteisistä tai keskitetyistä 
hankinta- ja varastopalveluiden kiinteistö- ja ajoneuvopalveluiden, tietohallin-
non sekä asiakirjahallinnon ja tiedonhallinnan palveluista. 

Tukipalveluiden tulosaluetta johtaa tukipalveluiden tulosaluejohtaja.    

10 § Toimitusjohtajan tehtävät 
Toimitusjohtajan tehtävänä on: 

1. johtaa kuntayhtymän hallintoa, taloutta ja muuta toimintaa; 
 

2. huolehtia kuntayhtymän talousarvion, taloussuunnitelman ja si-
tovat tavoitteet sisältävän toimintasuunnitelman sekä strategian 
valmistelusta hallitukselle; 
 

3. huolehtia yhtymäkokouksen ja hallituksen kokouksissa käsiteltä-
vien asioiden valmistelusta ja yhteen sovittamisesta sekä pää-
tösten täytäntöönpanosta; 
 

4. ottaa ja erottaa ohjauksen ja kehittämistoimintojen yksiköiden 
päälliköt, osastojen päälliköt sekä jätehuollon toimialan ja tulos-
alueiden yksiköiden päälliköt sekä päättää näiden palkkaukses-
ta; 
 

5. päättää toimialajohtajia ja tulosaluejohtajia sekä osastojen pääl-
liköitä ja jätehuollon toimialan yksiköiden päälliköitä koskevien 
virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta sekä vastaavista 
sopimuksista; 
 

6. vahvistaa tehtäväkohtaisten palkanosien suuruus lukuun otta-
matta toimiala- ja tulosaluejohtajia; 
 

7. päättää virka- ja työehtosopimusten mukaisten järjestelyvaraeri-
en käytöstä; 

 
8. käyttää kuntayhtymän puhevaltaa sekä antaa ohjeet sen käyt-

tämisestä kuntayhtymää koskevissa toimituksissa ja muutok-
senhakuasioissa, jos hän yhtyy hallituksen päätökseen, sekä kii-
reellisessä muutoksenhaku- ja muussa asiassa sekä  
 

9. suorittaa hallituksen määräämät muut tehtävät.  
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11 § Toimialajohtajan tehtävät 
Toimialajohtajan tehtävänä on suorittaa kuntayhtymän hallituksen ja toimitus-
johtajan määräämät tehtävät. 
 
Toimialajohtajan tehtävänä on lisäksi, ellei toisin ole määrätty, päättää toimi-
alansa toimintaa ja henkilökuntaa koskevista asioista. Toimialajohtaja voi an-
taa alaiselleen viranhaltijalle tai työntekijälle oikeuden työsopimuksen solmi-
miseen tai tuntipalkkaisen työntekijän ottamiseen sekä puitesopimukseen 
perustuvan tilauksen tai suorahankinnan tekemiseen asettamissaan rajoissa 
tai antamillaan ehdoilla. Muista hankintavaltuuksista on määrätty 2 §:n 12-
kohdassa. 
   
Vesihuollon toimialajohtajan tehtävänä on lisäksi: 
 
1. liittymis- ja käyttösopimusten hyväksyminen; 

 
2. yksittäistapauksissa normaalista liittymismaksusta poikkeaminen 

sekä vesi- ja jätevesimaksujen kohtuullistaminen; 
 

3. liittymis- ja käyttösopimusten muuttaminen ja irtisanominen sekä 
 

4. palvelun keskeyttäminen (VesihuoltoL 26 §). 
 

Jätehuollon toimialajohtajan tehtävänä on lisäksi: 
 
1. jätteiden keräyspaikkoja koskevien määräysten antaminen (Jä-

teL 7.4 §); 
 

2. järjestetyn jätteenkuljetuksen ulkopuolelle rajatun alueen mää-
rääminen (JäteL 10.3 §); 
 

3. jätteen hyödyntämisestä ja käsittelystä päättäminen niiltä osin, 
kuin tehtävä ei kuulu hallitukselle (JäteL 13 §); sekä 
 

4. päättää jätemaksun maksuunpanosta ja jätemaksua koskevista 
muistutuksista sekä yksittäistapauksissa hyväksyä jätemaksu-
taksasta poikkeaminen (JäteL 30 §). 

 
Toimialajohtajalla on oikeus siirtää määräämissään rajoissa ja määräämillään 
ehdoilla tässä tarkoitettu tehtävä alaiselleen viranhaltijalle. 
 

12 § Tulosalueen johtajan tehtävät 
Tulosalueen johtajan tehtävänä on suorittaa kuntayhtymän hallituksen ja toi-
mitusjohtajan määräämät tehtävät. 
 
Tulosalueen johtajan tehtävänä on lisäksi, ellei toisin ole määrätty, päättää tu-
losalueensa toimintaa ja henkilökuntaa koskevista asioista. Tulosaluejohtaja 
voi antaa alaiselleen viranhaltijalle tai työntekijälle oikeuden työsopimuksen 
solmimiseen tai tuntipalkkaisen työntekijän ottamiseen sekä puitesopimuk-
seen perustuvan tilauksen tai suorahankinnan tekemiseen asettamissaan ra-
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joissa tai antamillaan ehdoilla. Muista hankintavaltuuksista on määrätty 2 §:n 
12-kohdassa. 
 
Seutu- ja ympäristötiedon tulosaluejohtajan tehtävänä on lisäksi: 
 
1. päättää seudullisen perusrekisterin käyttöön oikeuttavien lupien 

myöntämisestä. 

13 § Hallintojohtajan tehtävät 
Hallintojohtajan tehtävänä on hallituksen ja toimitusjohtajan päättämien tehtä-
vien lisäksi: 
 
1. päättää luottamushenkilöiden palkkioiden maksatuksesta sekä 

luottamustoimen hoidosta aiheutuneiden kustannusten ja ansi-
onmenetyksen korvauksista sekä 
 

2. hyväksyä lakiin perustuvan loman tai vapaan oikeellisuus toimi-
tusjohtajan osalta sekä hyväksyä maksettavaksi toimitusjohtajan 
tavanomaiseen viranhoitoon tai koulutukseen perustuvat kus-
tannukset. 
 

3. toimia kuntayhtymän arkistotoimen johtajana ja päättää jul-
kisuuslainsäädännön soveltamisesta kuntayhtymän asiakirjoihin 
sekä 
 

4. vahvistaa tietoturvaa koskevat määräykset; 
 

 
Hallintojohtajalla on oikeus siirtää tässä tarkoitettu tehtävä alaiselleen viran-
haltijalle. 

14 § Otto-oikeuden käyttäminen 
Toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja hallitus voi ottaa 
hallituksen käsiteltäväksi asian, jossa hallituksen alainen viran-
haltija on tehnyt päätöksen. 

 

 


