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1
KOKOUKSEN AVAAMINEN, OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN
SEKÄ YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtymäkokous

Päätetään

a todeta kaupunkien valtuuttamat yhtymäkokousedustajat se-
kä muut kokouksen osanottajat

b todeta perussopimuksen määräykset yhtymäkokousedusta-
jien äänivallasta sekä laatia ja vahvistaa yhtymäkokouksen
ääniluettelo

c valita yhden yhtymäkokousedustajista yhtymäkokouksen pu-
heenjohtajaksi, joka kutsuu pöytäkirjanpitäjän laatimaan
pöytäkirjan tästä kokouksesta sekä

d todeta, että kaikki valtuutetut yhtymäkokousedustajat allekir-
joittavat pöytäkirjanpitäjän kanssa yhtymäkokouksessa laa-
ditun pöytäkirjan.

Liite Ääniluettelo
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2
SELVITYKSEN ANTAMINEN YHTYMÄKOKOUKSELLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUONNA
2011 HALLITUKSELLE TEKEMIEN KEHOTUSTEN JOHDOSTA SUORITETUISTA
TOIMENPITEISTÄ

302/00/01/014/2012

Hallitus  § 47

Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Valmistelija Hallintojohtaja Matti Hilli, p. 1561 2202

Tarkastuslautakunta esitti vuodelta 2010 antamassaan tarkastuskertomuk-
sessa, että yhtymäko kous päättää:
-----------------

c merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan ar viointikertomuk sen
HSY:n vuoden 2010 toi minnasta ja taloudesta sekä lähettää
sen tie doksi ja toimenpiteitä varten HSY:n halli tuk selle,

d kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että HSY:n yhtymä ko-
kouksen ja hallituksen pää töksen mukaisesti järjestel miä
uu distet taessa tulee hakea synergiaetuja yli toimialo jen ja
tu losalueiden sekä luoda HSY:n yhtei siä järjestel miä; järjes-
tel mäuudistuksissa tu lee yhtymäkokouk sen päätöksen mu-
kai sesti myös selvittää mahdollisuudet luo da HSL:n ja
HSY:n yhteisiä toimintoja tai järjestelmiä,

e kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että HSY:lle laadi taan
henkilöstösuunnitelma si sältäen johtamisen osalta eri
osa-alueiden kehittämissuunnitelman, laaditaan vuonna
2011 henkilöstökysely kattavasti, tehdään työhyvinvoinnin
suunnitelma mahdollisimman pian sekä sovitaan tasa-ar vo-
suunnitelman laadinnassa entistä tarkemmin ja konk reetti-
semmin niistä mittareista, joilla tasa-arvo suunnitel man edis-
tymistä seurataan ja ra portoidaan,
 

f kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että vastuu vesi huol-
lossa hulevesien hoitamises ta HSY:n ja peruskuntien välillä
selvitetään ja sovitaan,

g kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että HSY panostaa
jätteen synnyn ehkäisyyn, uu delleenkäyttöön ja kierrätyk-
seen sekä katsoo että jätteen synnyn ehkäisytoimenpiteil lä
tuli si olla näkyvä yhteys syntyvän sekajätteen määrään. Li-
säksi tarkastuslautakunta edel lyttää, että jätehuollolle määri-
tellään mittarit, joilla voidaan seurata jätehuoltopal veluiden
kustannustehokkuutta,



 

ESITYSLISTA 2/2012 5

Hallitus § 30 16.03.2012
Yhtymäkokous 11.05.2012

h kehottaa hallitus huolehtimaan siitä, että laaditaan hallituk-
sen itsearvio kuntayhtymän sisäisen valvonnan tilasta ja
mahdollisista kehittämistarpeista sekä huolehditaan siitä, et-
tä kuntayhtymällä on koko ajan toimiva ja riittävästi resursoi-
tu sisäinen tarkastus,

i kehottaa hallitusta antamaan selvityksen vuoden 2011 aika-
na toimenpiteistä, joihin kehotusten johdosta on ryhdytty,
--------------------------

Yhtymäkokous kävi asiasta keskustelun, jonka aikana edustaja Olli Isotalo
edustaja Torsten Widènin kannattamana ehdotti, että yhtymäkokous päät-
tää tehdä asiassa seuraavan päätöksen: 

  --------------------

c merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen
HSY:n vuoden 2010 toiminnasta ja taloudesta

d kehottaa hallitusta antamaan yhtymäkokouksessa selvityk-
sen vuoden 2011 aikana toimenpiteistä, joihin arviointikerto-
muksen johdosta on ryhdytty ja

e myöntää vastuuvapauden HSY:n tilivelvollisille tilikaudelta
1.1. - 31.12.2010.

Tehty ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ehdotus (RI) Hallitus päättää antaa seuraavan selvityksen yhtymäkokoukselle vuoden
2010 arviointi kertomuk seen sisältyvien tarkastuslautakunnan toimenpi-
de-ehdotusten toteutumisesta:

1. kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että HSY:n yhtymäko kouksen ja
hal lituksen päätöksen mukaisesti järjestelmiä uu distettaessa tulee hakea
sy nergiaetuja yli toimialojen ja tulos alueiden sekä luoda HSY:n yhteisiä jär-
jes telmiä. Järjestelmä uudistuksissa tulee yhtymäkokouksen päätöksen mu-
kai sesti myös selvittää mahdollisuudet luoda HSL:n ja HSY:n yhteisiä toi-
min toja tai järjestelmiä.

- HSY:n käytössä olevia IT-sovelluksia sekä erilaisia toiminta-
prosesseja uudistetta essa on lähtökohtana ollut yhteisten so-
vellusten ja järjestelmien luominen koko HSY:n käyt töön ta-
voitteena yhtenäisen organisaation luominen ja synergiaetu-
jen saavuttaminen. Jo tähän mennessä saavutetut hyödyt
ovat olleet merkittäviä.

Sen sijaan HSL:n ja HSY:n yhteisten toimintojen tai järjestel-
mien luominen on osoittau tunut epätarkoituksenmukaiseksi.
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Keskeinen syy tähän on toimintojen ja erityisesti asiakaspoh-
jan erilaisuus; vesi- ja jätehuollon tyyppiasiakas on kiinteistön
omistaja, kiin teistöyhtiön isännöitsijä tai toiminnanharjoittaja;
HSL:n asiakas taas yksityinen matkus taja tai liikennöit sijä.
Yhteinen asiakashallintajärjes telmä vesi- ja jätehuollon kes-
ken on selvitysten kohtee na; sen sijaan seutulippu asiakkai-
den yhdistäminen samaan rekiste riin ei olisi toiminnalli sesti
järkevää. Lisäksi henkilö rekistereitä koskevat säännökset es-
tävät rekistereiden pe rusteet toman yhdistelyn. 

Toimintojen erilaisuus estää yhteisten järjestelmien tarkoituk-
senmukaisen hyödyn tä misen taloussuun nittelussa; rutiinikir-
janpidon irrottaminen muusta taloussuunnit telusta ja hoitami-
nen yhdessä ei ole tar koituksenmukaista. Palkanlaskennas-
sa HSY on muka na kuntien yh teisessä sovelluksessa; HSL
kus tannussyistä ei.

HSL:n ja HSY:n yhteistyövaihtoehtoja selvitettäessä ei pidä
unohtaa, että kyseessä ovat erilliset kuntayhtymät, joilla on
oma erillinen hallintonsa tai tietoverkkonsa ja erilai nen omis-
taja pohja tai toiminnan perusteena oleva lainsäädäntö.

2. kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että HSY:lle laaditaan henkilöstö-
suunnitelma sisältäen joh tamisen osalta eri osa-alueiden kehittämissuunni-
telman, laaditaan vuonna 2011 henkilöstökysely kattavasti, tehdään työhy-
vinvoinnin suunnitelma mahdollisimman pian sekä sovitaan tasa-arvo-
suunnitelman laadinnassa entistä tarkemmin ja konkreettisemmin niistä
mittareista, joilla tasa-ar vosuunnitelman edistymistä seurataan ja raportoi-
daan.

- HSY:ssa ei ole vuoden 2011 aikana laadittu henkilöstösuun-
nitelmaa, vaan yhtenäinen henkilöstösuunnittelun malli sekä
koko kuntayhtymälle määrällinen suunnitelma. Vesi huollon
toimialalle on laadittu henkilöstösuunnitelma 2012 kokonai-
suudessaan.

HSY:n henkilöstötutkimus on toimeenpantu koko organisaa-
tion kattavana syksyn 2011 ai kana.

HSY:ssa ei ole 2011 tehty varsinaista työhyvinvoinnin suun-
nitelmaa 2011, mutta työhy vinvoinnin osa-alueille on laadittu
ohjeistuksia ja työhyvinvointia kehitetty osana henki lös tö-
hallintoa.

HSY:ssa on laadittu 5.12.2011 päivätty tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuussuunnitelma 2011–2013.
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3. kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että vastuu vesihuollossa huleve-
sien hoitamisesta HSY:n ja pe ruskuntien välillä selvitetään ja sovitaan.

- Hulevesiä koskevat HSY:n vastuut ovat voimassa olevan ve-
sihuoltolain mukaiset. Pe russopi muksen liitteessä on vas tuu
huleve sistä osoi tettu HSY:lle siinä kin ta pauk sessa, että toi-
mivalta- ja vas tuu ra jausta kun nan ja sen ve si huolto lai toksen
välillä hule vesien poisjohta mi sen ja käsitte lyn osalta muute-
taan.

Vastuu hulevesien hallinnasta, viemäröinnistä ja käsittelystä
on vesihuoltolain uudistus ta val mistelevan työryhmän ehdo-
tuksessa sekä sii hen liit ty vässä maan käyttö- ja raken nuslain
uudis tus ehdo tuk sessa suun ni tel tu an net ta vaksi kun nalle.
Val tuus ton pää tök sellä kunta antaa tehtävän edel leen kunta-
organi saa tios sa hoi detta vaksi joko sel laise naan tai jaettuna
tarkoituksenmukaisel la ta valla esi merkiksi kun nan vesi huol-
tolai toksen ja kun nallis teknisen huollon yksikön kesken.
Vas taavas ti HSY:n jä sen kun nat siirtä vät vastuut hu le vesistä
tarkoituksenmukaisessa laajuudessa HSY:lle hyväksy mällä
tar vitta van li säyksen kunta yhtymän perussopimukseen.

Hulevesien käsittelemiseksi on kehitetty ja ollaan edelleen
kehittämässä perinteisen se ka- ja erillisviemäröinnin ohella
erilaisia menetelmiä, joiden hoitovastuu soveltuu vesi huol-
tolaitosta paremmin muulle kunnan teknisen sektorin toimi-
jalle, esimerkiksi puisto jen hoidosta vastaaval la yksikölle
(esimerkkinä hulevesien ohjaaminen viheralueelle to teutet-
tuun keinotekoiseen, lam mikoista ja puroista koostuvaan
pienvesistöön). Tällaisia kohteita on toteutettu myös HSY:n
alueella, ja jatkossa niiden merkitys kasvaa. Edellä mainitus-
sa sopimuksessa edellytetään, että tällaisten hankkeiden
kustannusten jaossa noudatetaan kuntien välistä tasapuoli-
suutta. 

Kehittyvän lainsäädännön edellyttämä hulevesien keräämi-
nen ja käsittely vaatii uu den toiminta kokonaisuuden organi-
sointia siihen liittyvine monimutkaisine kustan nus jako kysy-
myksineen. Toimintakokonaisuuden merkityksen vuoksi on
perusteltua, että järjes telyjä aletaan selvittää ja suunnitella
jo ennen lain voimaan tuloa, vaaranta matta kuiten kaan ensi-
sijaista tehtävää yhdistää ja yhtenäistää lain mukaisten pal-
ve lus ten tuottami nen yhdistetyllä vesihuollon toiminta-alueel-
la.

4. kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että HSY panostaa jätteen synnyn
ehkäisyyn, uudelleen käyt töön ja kierrätykseen sekä katsoo että jätteen
synnyn ehkäisytoimenpiteillä tulisi olla näkyvä yhteys syntyvän sekajätteen
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määrään. Lisäksi tarkastuslautakunta edellyttää, että jätehuollolle määritel-
lään mittarit, joilla voidaan seurata jätehuoltopalveluiden kustannus tehok-
kuutta.

- HSY on harjoittaa valistusta jätteiden synnyn ehkäisemisek-
si; kyseessä on lain mukaan kunnalle kuuluva tehtävä, jonka
kunnat ovat siirtäneet HSY:n tehtäväksi. HSY myös edistää
toiminnassaan uudelleenkäyttöä ja kierrätystä; toiminta ta-
pahtuu hyväksytyn ta lousarvion puitteissa.

Syntymättä jäävän jätteen määrää ja sen osuutta kerätystä
tai käsitellystä jätteestä on erit täin vaikea luotettavasti selvit-
tää; koska useat muut tekijät vaikuttavat valistustoi mintaa
voi makkaammin jätteen määrään sekä HSY:n toimesta ke-
rätyn ja käsitellyn jät teen suhteelli seen osuuteen koko jäte-
virrasta. Jätehuollon, kuten koko HSY:n, toimin taa kuvaavia
mitta reita kehitetään jatkuvasti.

5. kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että laaditaan hallituksen itsearvio
kuntayhtymän sisäisen val vonnan tilasta ja mahdollisista kehittämistarpeis-
ta sekä huolehditaan siitä, että kuntayhtymällä on ko ko ajan toimiva ja riit-
tävästi resursoitu sisäinen tarkastus. 

- Ehdotettua hallituksen itsearviota ei ole tehty; itsearvion te-
keminen soveltuu metodina huonosti sisäisen valvonnan ti-
lan arviointiin, koska sisäisen valvonnan toimenpiteet koh-
distuvat pääosin sellaisiin toimintoihin, joista hallituksella ei
ole omakohtaista tunte musta tai yksityiskohtaista tietoa.
HSY:n sisäinen tarkastus on uudistettu ja resursoitu kerto-
musvuoden aikana.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.
 _____________________________

Yhtymäkokous

Hallituksen ehdotus Yhtymäkokous päättää merkitä tiedoksi annetun selvityksen.
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3
VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN

163/02/020/200/2012

Hallitus  § 30

Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Valmistelija Talousjohtaja Pekka Hänninen p. 1561 2209

Tilinpäätös 2011

Kuntalain 68 §:n mukaan kuntayhtymän hallituksen on laadittava tilikaudel-
ta tilinpäätös tilikautta seu raavan vuo den maaliskuun loppuun mennessä ja
annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jäl keen
saatettava se yhtymäkokouksen käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennes-
sä. 

Kuntalain 69 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys yh-
tymäkokouksen hyväksy mien sitovien tavoitteiden toteutumisesta. Kuntayh-
tymän hallituksen on toimintakertomuksessa tehtä vä esitys tilikauden tulok-
sen käsittelystä.

Tuloslaskelma

HSY:n toimintatuotot tilikaudella 2011 olivat 310,5 miljoonaa euroa (muute-
tussa talousarviossa 309,3). Myynti tuottojen osuus oli 302,6 (301,9) ja mui-
den toimintatuottojen 9,3 (10,2) miljoonaa euroa. Muiden toimintatuottojen
merkittävimmät erät olivat kuntaosuudet (3,6 miljoonaa), vuokratuotot (2,0
miljoonaa) ja valmistus omaan käyt töön (1,4 miljoonaa). Toimintatuottojen
kasvu edellisestä vuodesta oli 7,7%. 

Toimintakulut olivat 170,5 miljoonaa euroa (muutetussa talousarviossa
176,6), josta henkilöstökulut olivat 38,7 miljoonaa (38,6), palvelujen ostot
83,7 miljoonaa (88,8), materiaali- ja tarvikehankinnat 26,6 miljoonaa (27,1)
ja muut toimintakulut yhteensä 22,0 miljoonaa euroa (22,7). Toimintakulu-
jen kasvu edellisestä vuodesta oli 6,0%. Kasvusta 3,5%  -yksikköä johtui
jät teen kul jetuspalveluiden ostoista ja jäte verosta. 

Rahoitustuotot olivat 3,4 miljoonaa euroa, josta 1,7 miljoonaa euroa oli lai-
nojen korkosuojauksista saatuja tuotto ja, viivästyskorkoja 1,0 miljoonaa ja
0,7 miljoonaa osinkotuottoja.

Rahoituskulut olivat 69,4 miljoonaa euroa, josta 63,1 miljoonaa oli jäsen-
kunnille perustamislainoista maksettuja korkoja. Ulkopuolisesta rahoituk-
sen korot olivat 5,2 miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut olivat 65,9 miljoo-
naa eu roa (muutetussa talousarviossa 66,3). Kasvua edellisestä vuodesta
oli 6,4 mil joonaa eli 10,8%, joka pääosin syn tyi perustamislainojen korkota-
son noususta. 
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Poistot olivat 75,8 miljoonaa euroa (76,9). Kasvua edellisestä vuodesta oli
1,7%. 

Tilikauden tulos oli 0,4 miljoonaa euroa alijäämäinen (muutetussa ta lousar-
viossa -7,8). Tulos parani edellisestä vuodesta 6,2 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Investointien toteutuma 82,8 miljoonaa euroa (nettoinvestoinnit) jäi yhteen-
sä 34,9 miljoonaa euroa ta lousarviota pienemmäksi. Erosta 24,0 miljoonaa
(poikkeama - 27%) syntyi vesihuollon ja 8,9 miljoo naa (poikkeama - 36%)
jätehuollon ennakoitua pienempinä toteutuneista investoinneista. Seutu- ja
ympäristötiedon investoinnit toteutui vat talousarvion mukaisesti. Hallinto-
palvelukeskuksen ja matriisi toimintojen investoinnit jäivät yhteensä 1,9 mil-
joonaa talousarviota pienemmiksi.

Sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen 

Vuoden 2011 talousarviossa sitovia määrärahoja olivat toimialojen ja tulos-
alueiden toimintamenot (jä tehuollon osalta ilman jäteveroa), investointime-
not sekä vesihuollon osalta jäsenkunnille maksettavat perustamislainojen
korot. Sitovia tuloarvioita olivat jäsenkunnilta veloitettavat kuntaosuudet.

Yhtymäkokous hyväksyi 19.11.2011 HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman
vuosille 2011 - 2013. Ta lousarvion valmistelun lähtökohtana keväällä ja
syksyllä 2010 oli ensimmäisen toimintavuoden 2010 talousarvio. Vuoden
al kupuoliskolta tuolloin saatavissa ollut toteutumatieto oli hyvin puutteellis-
ta. En simmäisenä toimintavuonna saavu tetut synergiaedut olivat merkittä-
västi arvioitua suuremmat, jonka vuoksi tilinpäätöksessä päädyttiin selvästi
ta lousarviota pienempiin toimintakuluihin ja parempaan tu lokseen. Näistä
syistä johtuen vuoden 2011 talousarvion laadintaperusteet olivat olennai-
sesti muuttu neet ja HSY:n talouden ohjauksen kannalta oli syytä muuttaa
talous arviota. HSY:n hallituksen 17.6. esitys muutetuksi talousarvioksi hy-
väksyttiin ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 28.10.2011. Muutok set sekä
sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen on esitetty alla olevas-
sa taulu kossa. Si tovia määrärahoja ei ylitetty muilta osin kuin jäsenkunnille
maksettavien perustamislainojen korkojen osalta, jotka ylittivät määrärahan
372 tuhannella eurolla.
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Tulorahoituksen riittävyys ja lainakanta

Investointien tulorahoitusosuus oli tilikaudella 91,1% ja pääomamenojen tu-
lorahoitus oli 79,6%. Koko naislaina kanta kasvoi tilikaudella 10,3 miljoonaa
euroa. Lainakanta vuoden lopussa oli 1.331,7 miljoo naa euroa, josta lai-
noja rahoituslaitoksilta oli 143,7 miljoonaa ja jäsenkunnilta 1.188 miljoonaa
euroa. Arvioitua paremmasta tulora hoituksesta ja suunniteltua pienemmistä
investoinneista johtuen kuntayh tymän rahoitusasema oli tilikaudella mer-
kittävästi budjetoitua parempi. 

Konserni

Tilinpäätökseen sisältyy konsernitarkastelu, jossa konsernituloslaskelmaan
ja –taseeseen on yhdistel ty HSY:n ty täryritykset Pääkaupunkiseudun Vesi
Oy ja HSY Holding Oy sekä  osakkuusyhteisöinä kiinteistöosakeyhtiöt Ase-
mapäällikönkatu 5 ja Asemapäällikönhovi 3 sekä Pääkaupunkiseudun kier-
rä tyskeskus Oy. Konsernin tilikauden tulos oli – 192,5 tuhatta euroa ja oma
pääoma 380,3 miljoonaa euroa.

x 1 000 € TP 2011 TA 2011 Muutos 
Muutettu 
TA 2011 TP/mTA % 

      
Vesihuolto      
Toimintamenot 86 329 91 337 -2 805 88 532 97,5 % 
Investointimenot 65 618 89 700 -40 89 660 73,2 % 
Jäsenkunnille maksettavat perustamislainojen 
korot 63 056 62 964 -280 62 684 100,6 % 
      
Jätehuolto      
Toimintamenot ilman jäteveroa 72 078 75 061 0 75 061 96,0 % 
Investointimenot ilman TEM:n energiatukea 15 859 26 785 0 26 785 59,2 % 
      
Seutu- ja ympäristötieto      
Kuntaosuudet 3 571 3 571 0 3 571 100,0 % 
Toimintamenot 3 890 4 079 0 4 079 95,4 % 
Investointimenot 276 300 0 300 92,0 % 
      
Kuntayhtymän johto ja hallintopalvelukeskus     
Toimintamenot 7 725 8 003 539 8 542 90,4 % 
Investointimenot 1 042 1 920 1 030 2 950 35,3 % 
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Ehdotus (RI) Hallitus päättää

1) esittää yhtymäkokoukselle, että

a) tilikauden alijäämä 381 943,12 euroa kirjataan edellisten vuosien
yli/alijäämätilille

b) se hyväksyy vesihuollon jäsenkunnille maksettavien perustamis-
lainojen korkojen määrärahaylityksen 372 tuhatta euroa.

2) allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastetta-
vak si sekä saattaa tilinpäätöksen tarkastuksen jälkeen yhtymäko-
kouksen käsiteltäväksi.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.
 _____________________________

Liite Vuoden 2011 tilinpäätös

Oheisaineisto Tuottavuus HSY:ssä

Yhtymäkokous

Tarkastuslautakunta
19.4.2012

Vuoden 2011 toiminnan ja talouden arviointi

Kuntalain 71 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko yhty-
mä kokouksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutu-
neet. Li säksi lautakunnan tehtävänä on kiinnittää huomiota toiminnan, toi-
minta ta pojen sekä palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen.
Tarkas tus lautakunta on laatinut asiasta HSY Helsingin seudun ympäristö-
palvelut -kuntayhtymän (HSY) yh ty mä ko kouk sel le ar vioin ti ker to muk sen.

Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudet

Kuntalain 75 §:n nojalla HSY:n tilintarkastajien on annettava yhtymäko-
kouk selle kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa
on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimieli men
jä se nelle ja asianomaisen toimialueen johtavalle viranhaltijalle (tilivel volli-
nen) myöntää vastuuvapaus.

Tilintarkastuskertomuksen valmistelusta yhtymäkokouksen käsittelyyn huo-
lehtii tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunnan on tehtävä oma pää tös eh-
do tuksensa yhtymäkokoukselle niistä toimenpiteistä, joihin tilintarkas tus ker-
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to mus, siinä tehdyt muistutukset sekä hankitut selitykset ja lausun not anta-
vat aihetta. Tarkastuslautakunta ei päätösehdotuksessaan ole si dottu tilin-
tarkastajan esitykseen, vaan voi harkita asiaa kaiken hankkiman sa sel vi tyk-
sen perusteella. 

HSY:n tilintarkastuksesta on vastannut Ernst & Young Julkispalvelut Oy, jo-
ka on antanut yhtymäkokoukselle tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2011.
Tarkastuskertomuksessa esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä. Tarkas-
tus-kertomuksessa on todettu vesihuollon jäsenkunnille maksettavien pe-
rusta mislainojen korkojen määrärahaylitys 372 tuhatta euroa.

Tilintarkastuskertomuksessa todetaan, että ”Edellyttäen että yhtymäko kous
hyväksyy tilinpäätöstä vahvistaessaan edellä mainitun sitovien määrä ra-
hojen ylityk sen, esitämme vastuu vapauden myöntämistä tilivelvollisille tar-
kastamal tamme tilikaudelta”. Tarkastus lautakunnan tietoon ei ole tullut
seik koja, jot ka antaisivat aihetta poiketa ti lintarkastajan esityksestä. Muilta
osin tilintar kastuskertomus ei sisällä huo mautuksia.

Ehdotus (KL) Tarkastuslautakunta päättää ehdottaa yhtymäkokoukselle, että se

a merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuk-
sen HSY:n vuoden 2011 toiminnasta ja taloudesta sekä lä-
het tää sen tiedoksi ja toimenpiteitä varten HSY:n hallituksel-
le,

b kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että HSY:ssä laaditaan
kokonaisvaltainen talouden sopeuttamisohjelma koko kunta-
yhtymälle,

c kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että kuntayhtymällä on
koko ajan toimiva ja riittävästi resursoitu sisäinen tarkastus,

d kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että laaditaan hallituk-
sen oma arvio kuntayhtymän sisäisen valvonnan tilasta ja
mahdollisista kehittämistarpeista,

e kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että seutu- ja ympä-
ristötiedon tehtävät selkeytetään,

f kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että henkilöstökerto-
mus, henkilöstösuunnitelma ja työhyvinvointisuunnitelma laa-
ditaan mahdollisimman pian tilinpäätöksen jälkeen,

g kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että kuntayhtymän ve-
sihuollossa luodaan kaikkien kaupunkien kanssa sovellet tava
yhtenäinen toimintatapa sekä selvittää ja sopia vastuu vesi-
huollossa hulevesien hoitamisesta HSY:n ja peruskuntien vä-
lillä erillään kuntatekniikkaprojektista, 
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h kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että HSY:n talous ar-
vion seu ranta tulee järjestää sellaisella tavalla, että sitovien
määrärahojen seuranta on mahdollista toimintavuoden aika-
na ja mahdolliset yli tykset saatetaan yhtymäkokouksen käsit-
telyyn toimintavuoden aikana,

i kehottaa hallitusta antamaan selvityksen vuoden 2012 aikana
toi menpiteistä, joihin kehotusten johdosta on ryhdytty,

j merkitsee tiedoksi HSY:n tilintarkastajan tilintarkastuskerto-
muk sen tilivuodelta 2011,

k myöntää vastuuvapauden HSY:n tilivelvollisille tilikaudelta
1.1.–31.12.2011.

Päätös Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.
 __________________________

Hallituksen ehdotus Yhtymäkokous päättää

a että tilikauden alijäämä 381 943,12 euroa kirjataan edellisten
vuosien yli/alijäämätilille

b hyväksyä vesihuollon jäsenkunnille maksettavien perusta-
mislainojen korkojen määrärahaylityksen 372 000 euroa,

Tarkastuslautakunnan ehdotus

Yhtymäkokous päättää

c merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuk sen
HSY:n vuoden 2011 toiminnasta ja taloudesta sekä lä het tää
sen tiedoksi ja toimenpiteitä varten HSY:n hallituksel le,

d kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että HSY:ssä laaditaan
kokonaisvaltainen talouden sopeuttamisohjelma koko kunta-
yhtymälle,

e kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että kuntayhtymällä on
koko ajan toimiva ja riittävästi resursoitu sisäinen tarkastus,

f kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että laaditaan hallituk-
sen oma arvio kuntayhtymän sisäisen valvonnan tilasta ja
mahdollisista kehittämistarpeista,

g kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että seutu- ja ympä-
ristötiedon tehtävät selkeytetään,
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h kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että henkilöstökerto-
mus, henkilöstösuunnitelma ja työhyvinvointisuunnitelma laa-
ditaan mahdollisimman pian tilinpäätöksen jälkeen,

i kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että kuntayhtymän ve-
sihuollossa luodaan kaikkien kaupunkien kanssa sovellet tava
yhtenäinen toimintatapa sekä selvittää ja sopia vastuu vesi-
huollossa hulevesien hoitamisesta HSY:n ja peruskuntien vä-
lillä erillään kuntatekniikkaprojektista, 

j kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että HSY:n talous ar-
vion seu ranta tulee järjestää sellaisella tavalla, että sitovien
määrärahojen seuranta on mahdollista toimintavuoden aika-
na ja mahdolliset yli tykset saatetaan yhtymäkokouksen käsit-
telyyn toimintavuoden aikana,

k kehottaa hallitusta antamaan selvityksen vuoden 2012 aikana
toi menpiteistä, joihin kehotusten johdosta on ryhdytty,

l merkitä tiedoksi HSY:n tilintarkastajan tilintarkastuskerto muk-
sen tilivuodelta 2011,

m myöntää vastuuvapauden HSY:n tilivelvollisille tilikaudelta
1.1.–31.12.2011.

Liite Vuoden 2011 tilinpäätös
 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2011
 Arviointikertomus HSY:n vuoden 2011 toiminnasta ja taloudesta
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4
VUODEN 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS

227/01/010/100/2011

Hallitus  § 48

Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Valmistelija Hallintojohtaja Matti Hilli, p. 1561 2202

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän henkilöstökertomus on
valmistunut osana vuoden 2011 toimintakertomusprosessia. Henkilöstöker-
tomuksen tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen pe rus taksi ja
päätöksenteon tueksi. Kertomuksessa kuvataan  henkilöstömää rää ja – ra-
ken netta, työpanosta, ter veyttä ja toimintakykyä; henkilöstön vaihtuvuut ta,
osaamista ja sen kehit tämistä, työhyvinvointia ja henkilös tö taloutta. Nä kö-
kulmat ovat sekä menneessä kehityksessä, nyky hetkessä et tä ennen kaik-
kea tulevaisuuden ar vioinnissa ja suunnittelussa. 

Henkilöstökertomuksen runko on pyritty laatimaan siten, että se kattaa joh-
ta misessa tarvittavan henkilöstön määrää ja rakennetta, osaamista, työhy-
vinvointia sekä henki löstömenoja koskevan olennaisen tiedon. Uutuu tena
tähän kertomukseen sisältyy oma kappa leensa kertomusvuonna toteute-
tusta osaamisen kehittämistoi minnasta sekä työhyvinvoinnin otsikon alla
tietoja henkilöstökysely 2011:sta. Saman otsikon alla selostetaan myös
varhaisen tuen mallien käyttöä ja etätyökokeilun käynnistymistä.

Vuoden 2010 henkilöstökertomusta laadittaessa todettiin, ettei ole mahdol-
lista koota kattavasti toteumatieto ja ja lukusarjoja fuusiota edeltäneestä toi-
minnasta. Tästä syystä myöskin tässä kertomuksessa on jouduttu käyttä-
mään useissa kohdin aikasarjana kahta vuotta koskevia tietoja. Tätä puu-
tetta pyritään tulevina vuosina paikkaamaan lisäämällä kertomukseen ver-
tailutietoja muihin toimijoihin. Tätä kertomusta valmisteltaessa sii hen ei ol-
lut mahdollisuuksia.

Henkilöstökertomusta kehitetään tulevina vuosina saadun palautteen mu-
kaisesti. Kehittämis tarpeina ovat ai nakin mainitut vertailutiedot muihin toi-
mijoihin sekä tulevaisuuteen perus tuvat analyysit toiminnan sisällön edellyt-
tämistä henkilöstötoimenpiteistä.

Kertomuksen tiedot on kerätty henkilöstöhallinnon tietojärjestelmästä ja kir-
janpidosta sekä Kuntien eläkeva kuutuksen kuntakohtaisista tilastoista.

Ehdotus (RI) Hallitus päättää

a merkitä tiedoksi vuoden 2011 henkilöstökertomuksen ja

b lähettää sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja yhty-
mäkokoukselle.
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Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.
 _____________________________

Liite Henkilöstökertomus 2011

Yhtymäkokous

Hallituksen ehdotus Yhtymäkokous päättää merkitä tiedoksi henkilöstökertomuksen 2011.

Liite Henkilöstökertomus 2011
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5
VUODEN 2012 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

1762/02/021/213/2010

Hallitus  § 46

Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Valmistelija Talousjohtaja Pekka Hänninen p. 0400 877 935

Yhtymäkokous hyväksyi 18.11.2011 HSY:n talousarvion vuodelle 2012.
Hallintosäännön mukaan talousarvion muutosesitykset on tehtävä yhtymä-
kokoukselle talousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksessä on
selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin sekä sito-
viin määrärahoihin ja tuloarvioihin.

Tukipalveluiden uudelleen järjestämisestä aiheutuvat muutokset

Yhtymäkokous päätti 16.3.2012 tukipalveluiden uudelleen järjestämisestä.
Päätöksen mukaisesti HSY:n organisaatioon perustetaan 1.5.2012 lukien
uusi tukipalvelut -tulosalue sekä samasta ajankohdasta lukien lakkautetaan
hallintopalvelukeskus tulosalueena sekä vesihuollon toimialan toimialapal-
velut -osasto. Lakkautettavan hallintopalvelukeskuksen hallinto-, talous-,
henkilöstö-, viestintä- ja kehitysyksiköt jatkavat suoraan toimitusjohtajan
alaisina yksikköinä. 

Tukipalvelujen uudelleen järjestäminen ei lisää kuntayhtymän tuloja tai me-
noja. Järjestelyistä ei odoteta myöskään kustannussäästöjä vielä vuodelle
2012. Tavoitteena on saavuttaa pitkällä tähtäimellä 15 - 20 henkilötyövuo-
den säästöt henkilöstömenoissa (0,8 - 1,0 miljoonaa euroa vuodessa). Ta-
voitetilaan pääseminen ja täyden säästömäärän saavuttaminen vie useita
vuosia, mutta ainakin puolet säästöistä tulee saavuttaa 3 - 4 vuoden ku-
luessa.

Talousarvion muutokset ovat luonteeltaan teknisiä korjauksia. Muutosalu-
een kustannuspaikkatasoiset budjetit on jaettu pääosin mekaanisesti van-
han organisaatiorakenteen mukaisina ajanjaksoille 1-4/2012 ja uutta orga-
nisaatiorakennetta vastaaviksi ajanjaksolle 5-12/2012. Vesi- ja jätehuollon
toimialoilta tukipalveluihin siirrettyjen yksiköiden kustannukset on palautettu
toimialoille sisäisinä palveluveloituksina samansuuruisina. Palveluveloitus-
ten perusteet määritellään talousarvion 2013 laadinnan yhteydessä.

Talousarvion investointiosassa ei ole tehty euromääräisiä muutoksia, vaik-
ka arvioiden mukaan onkin mahdollista, että kaikkia suunniteltuja investoin-
teja ei saada toteutettua. Tukipalveluihin siir ty vien yk si köi den osalta on teh-
ty vas taa va las ken nalli nen ja ko kuin tu los las kelma osassa. 
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Vuoden 2012 talousarvioseurannan kannalta kuntayhtymän johtoa, hallinto-
palvelukeskusta sekä ohjauksen ja kehittämisen yksiköitä on luontevinta
seurata yhtenä kokonaisuutena.

 
Muut muutokset talousarvioon

 Jätteen murskaus- ja paalaustoiminnan oli tarkoitus käynnistyä vuoden
2011 alusta, mutta toiminnan edellyttämän ympäristöluvan viivästymisestä
johtuen toimintaa ei päästy aloittamaan ollenkaan. Talousarvioon 2011 oli
varattu toiminnan käyttökustannuksiin koko vuodelle yhteensä 1,6 miljoo-
naa, mutta kustannukset jäivät kokonaisuudessaan toteutumatta.
Talousarviota 2012 laadittaessa arvioitiin, että jätteen murskaus- ja paa-
laustoiminta alkaisi elokuussa 2012. Tarvittavan ympäristöluvan edelleen
viivästyessä toiminnan käynnistäminen kuitenkin siirtyy edelleen vuoden
2013 alkuun, jonka vuoksi toiminnan käyttökustannuksiin elokuun alusta
loppuvuoteen varatut 0,7 miljoonaa esitetään vähennettäväksi talousarvios-
ta jätehuollon toimintamenoista. 

Vesihuollon toimialan vuoden 2011 toimintamenojen toteutumien johdosta
esitetään toimialan talousarviota muutettavaksi niin, että toimintaa sopeut-
tamalla palveluostoista vä hennetään 1,2 miljoonaa ja materiaali- ja tarvike-
os toi hin lisä tään 0,7 mil joo naa euroa. Nettovähennys toimintamenoista on
0,5 mil joo naa eu roa. 

Vuonna 2011 toteutuneet investoinnit jäivät merkittävästi talousarviota ja
toteutumaennustetta pienemmiksi. Tämä heijastuu vuodelle 2012 siten, et-
tä rahoitusmenot ja käyttöomaisuuden poistot jäävät talousarviossa enna-
koitua pienemmiksi lähinnä vesihuollon toimialalla. Tästä syystä talousarvi-
oon esitetään vähennettäväksi vesihuollon toimialan rahoitusmenoista 0,4
miljoonaa ja käyttöomaisuuden poistoista 0,8 miljoonaa euroa. 

Esitetyillä talousarvion muutoksilla ei ole vaikutusta toiminnallisiin tavoittei-
siin.

Ehdotus vuoden 2012 talousarvion muutoksista on esityslistan liitteenä.

Ehdotus (RI) Hallitus päättää esittää edelleen yhtymäkokoukselle 

a hyväksyttäväksi liitteen mukaiset muutokset Helsingin seu-
dun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän talousarvioon vuodelle
2012 ja

b päätettäväksi sitovat määrärahat ja tuloarviot seuraavasti:

Vesihuolto
− toimintakulut *)  81 816 000 €
− investointimenot 105 446 000 €
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Jätehuolto
− toimintakulut **)  73 633 000 €
− investointimenot 25 125 000 €

Seutu- ja ympäristötieto
− kuntaosuudet 3 370 000 €
− toimintakulut *) 3 675 000 €
− investointimenot 240 000 €

Kuntayhtymän johto ajalla 1.1. - 31.12.2012***), 
hallintopalvelukeskus ajalla 1.1. - 30.4.2012 sekä oh-
jauksen ja ke hittämisen yksiköt ajalla 1.5. - 31.12.2012 

− toimintakulut 6 650 000 €

Tukipalvelut 1.5. - 31.12.2012
− toimintakulut 5 765 000 €

Kuntayhtymän johdon, hallintopalveluksen, tukipalvelui-
den sekä ohjauksen ja kehittämisen investointimenot yh-
teensä ***)

− investointimenot 2 360 000 €

*) Vesihuollon ja seutu- ja ympäristötiedon toimintakulut
ilman johdon, hallinnon ja tukipalvelujen sisäisiä veloituk-
sia

**) Jätehuollon toimintakulut ilman jäteveroa sekä joh-
don, hallinnon ja tukipalvelujen sisäisiä veloituksia 

***) Sisältää asiakaspalvelun kehittämisryhmän.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.
 _____________________________

Liite Yhteenveto talousarvion 2012 muutoksista

Yhtymäkokous

Hallituksen ehdotus Yhtymäkokous päättää

a hyväksyä liitteen mukaiset muutokset Helsingin seu dun ym-
päristöpalvelut -kuntayhtymän talousarvioon vuodelle 2012
ja

b sitovat määrärahat ja tuloarviot seuraavasti:
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Vesihuolto
− toimintakulut *)  81 816 000 €
− investointimenot 105 446 000 €

Jätehuolto
− toimintakulut **)  73 633 000 €
− investointimenot 25 125 000 €

Seutu- ja ympäristötieto
− kuntaosuudet 3 370 000 €
− toimintakulut *) 3 675 000 €
− investointimenot 240 000 €

Kuntayhtymän johto ajalla 1.1. - 31.12.2012***), 
hallintopalvelukeskus ajalla 1.1. - 30.4.2012 sekä oh-
jauksen ja ke hittämisen yksiköt ajalla 1.5. - 31.12.2012 

− toimintakulut 6 650 000 €

Tukipalvelut 1.5. - 31.12.2012
− toimintakulut 5 765 000 €

Kuntayhtymän johdon, hallintopalveluksen, tukipalvelui-
den sekä ohjauksen ja kehittämisen investointimenot yh-
teensä ***)

− investointimenot 2 360 000 €

*) Vesihuollon ja seutu- ja ympäristötiedon toimintakulut
ilman johdon, hallinnon ja tukipalvelujen sisäisiä veloituk-
sia

**) Jätehuollon toimintakulut ilman jäteveroa sekä joh-
don, hallinnon ja tukipalvelujen sisäisiä veloituksia 

***) Sisältää asiakaspalvelun kehittämisryhmän.

Liite Yhteenveto talousarvion 2012 muutoksista
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6
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Yhtymäkokous




