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A. SOPIMUS PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 
 
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä on perustettu 13.4.1976 Uudenmaan lää-
ninhallituksen hyväksymällä perussäännöllä ja kuntayhtymän jäsenkuntina ovat Vantaan, 
Järvenpään ja Keravan kaupungit sekä Tuusulan kunta.  
 
Tällä sopimuksella jäsenkunnat sopivat perussopimuksen muuttamisesta siten, että kun-
tayhtymästä tulee liikelaitoskuntayhtymä ja että Vantaan kaupungin jäsenyys ja osuus pe-
ruspääomasta siirtyy Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, josta tulee Van-
taan kaupungin sijasta liikelaitoskuntayhtymän jäsen. Vantaan kaupunki on erillisellä luo-
vutuskirjalla siirtänyt Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle Keski-
Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän jäsenyyteen perustuvat taloudelliset vesihuolto- 
ja  viemärilaitostoimintaan liittyvät oikeutensa ja velvoitteensa. Taloudellisten oikeuksien 
siirto sisältää Vantaan kaupungin peruspääoman ja sitä vastaavan omistusosuuden. 
 
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän perussopimus siihen myöhemmin tehtyi-
ne muutoksineen muutetaan sisällöltään seuraavaksi: 
 
 
B. YLEISET MÄÄRÄYKSET 
 
1 §   Liikelaitoskuntayhtymän nimi ja kotipaikka 
 
Liikelaitoskuntayhtymän nimi on Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä. 
 
Liikelaitoskuntayhtymä toimii kuntalain (365/1995) 87 a §:n mukaisena liikelaitoskuntayh-
tymänä ja sen kotipaikka on Keravan kaupunki. 
 
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän toiminta muuttuu kuntalain 87 a §:n mu-
kaiseksi liikelaitoskuntayhtymäksi 1.1.2013 alkaen.  
 
Tässä sopimuksessa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymästä käyte-
tään myöhemmin nimitystä Liikelaitoskuntayhtymä.  
 
2 §   Jäsenyhteisöt 
 
Liikelaitoskuntayhtymän jäseniä ovat seuraavat kunnat ja kuntayhtymät: Järvenpään kau-
punki, Keravan kaupunki, Tuusulan kunta ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut –
kuntayhtymä. Muutetussa kuntayhtymässä jäsenenä ollut Vantaan kaupunki ei ole liikelai-
toskuntayhtymän jäsenkunta, vaan sen jäsenyyssuhde määräytyy Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut –kuntayhtymän kautta. Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä      
( jäljempänä HSY ) tulee tämän perussopimuksen voimaan tullessa 1.1.2013 Vantaan 
kaupungin sijaan Liikelaitoskuntayhtymän jäsenyhteisöksi. Vantaan kaupunki on vesilaitos-
toimintoja koskevan luovutuskirjan allekirjoituksella 18.12.2009 sitoutunut siirtämään 
HSY:lle Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän jäsenyyteen perustuvat vesihuol-
to- ja viemärilaitostoimintaan liittyvät oikeutensa ja velvoitteensa. Vantaan kaupunki ja 
HSY ovat erikseen tehdyllä sopimuksella todenneet tämän sopimuksen saannon sisältä-
vän myös Vantaan kaupungin peruspääomaosuuden luovutuksen HSY:lle. 
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3 §   Liikelaitoskuntayhtymän tehtävät 
 
Liikelaitoskuntayhtymän tehtävänä on huolehtia ensisijaisesti jäsenkuntiensa ja Vantaan 
kaupungin erikseen sovittujen alueiden viemäriveden puhdistamisesta ja johtamisesta run-
koviemäreissä vesihuoltolain mukaisesti ja siinä tarkoituksessa hankkia omistukseensa ja 
käyttöönsä maa-alueita ja viemäreitä sekä näiden toiminnalle tarpeellisia laitteita ja raken-
teita. Lisäksi Liikelaitoskuntayhtymä voi suorittaa muita lain mahdollistamia tarpeellisia jä-
senyhteisöjensä vesistöjen kunnostukseen ja vesiensuojeluun liittyviä toimenpiteitä. 
 
Liikelaitoskuntayhtymä voi ottaa hoidettavakseen myös muita toimialaansa kuuluvia jä-
senyhteisöjen päättämiä palveluja yhtymäkokouksen ja jäsenyhteisöjen erillisten päätösten 
mukaisesti silloin, kun se on määrällisesti, laadullisesti ja taloudellisesti perusteltua. Pää-
töksentekoon vaaditaan vähintään ¾ suuruinen määräenemmistö. Määräenemmistö las-
ketaan yhtymäkokouksen saapuvilla olevien jäsenten äänimäärästä. 
 
Liikelaitoskuntayhtymän viemärilaitokseen viemäröidään Järvenpään ja Keravan kaupun-
kien alueet, Tuusulan kunnan alue sekä Vantaan kaupungista Korson ja Rekolan alueet 
sekä Kehätien teollisuusalue. Vantaan Ylästön alueen jätevesien johtamisesta Liikelaitos-
kuntayhtymän viemärilaitokseen on määrätty erikseen liitteenä n:o 3 olevassa sopimuk-
sessa. Nämä viemäröitävät alueet ilmenevät tarkemmin tämän perussopimuksen liitteenä 
n:o 1 olevasta kartasta. 
 
HSY voi liittää myös Tikkurilan ja Tammiston viemäriverkoston tai osan niistä Liikelaitos- 
kuntayhtymän viemärilaitokseen sopimalla yksityiskohdista Liikelaitoskuntayhtymän kans- 
sa. HSY vastaa tällöin liittämisen aiheuttamista pääoma- ja korkomenoista sisältäen myös  
tarvittavan Pihlajamäen pumppaamon laajennuksen ja johtamiensa viemärivesien osalta 
täysimääräisistä käyttömaksuista sekä vuosimaksuista Viikinmäen puhdistamon osuutta 
lukuun ottamatta. Tässä tarkoitetut viemärivedet luetaan HSY:n omaan mitoitusosuuteen 
Viikinmäen puhdistamolla. Tikkurilan ja Tammiston alueet ilmenevät liitteenä n:o 1 olevas-
ta kartasta. 
 
Liikelaitoskuntayhtymä järjestää jätevedenpuhdistuksen seudullisena yhteistyönä pysyväl-
lä käyttöoikeudella Helsingin kaupungin Viikinmäen keskuspuhdistamoon ja sen purkutun-
neliin. Liikelaitoskuntayhtymän viemärilaitoksen periaatteellinen järjestely ja liittyminen  
kuntien viemäreihin ilmenee kartasta, joka on liitteenä n:o 2. 
 
Tähän perussopimukseen liitetään Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän ja 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymän 9.12.2009 allekirjoitettu sopimus jäte-
vesien johtamisesta ja käsittelystä, liite n:o 3. Sopimusta noudatetaan siihen mahdollisesti 
tehtävine muutoksineen.  
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C.  YHTYMÄKOKOUS 
 
4 §   Jäsenyhteisöjen edustajat ja äänivalta 
  
Liikelaitoskuntayhtymän päätösvaltaa käyttävät jäsenet yhtymäkokouksessa, johon jä-
senyhteisöt nimeävät edustajansa kuhunkin kokoukseen erikseen. Liikelaitoskuntayhty-
män yhtymäkokoukseen sovelletaan kuntalakia.  
 
Yhtymäkokoukseen valitaan vähintään yksi edustaja kustakin jäsenyhteisöstä. 
 
Yhtymäkokouksessa on kunkin jäsenyhteisön valitsemalla edustajalla peruspääoman jä-
senosuutta vastaava äänimäärä. Peruspääoman määrästä säädetään tämän sopimuksen 
12 §:ssä.  
 
Jos jäsenyhteisöä edustaa kaksi tai useampi edustaja, jakaantuu jäsenyhteisön äänimäärä 
tasan sen saapuvilla olevien edustajien kesken. 
 
5 §   Kokoontuminen 
 
Yhtymäkokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa, kevätyhtymäkokous 15.6. ja 
syysyhtymäkokous 15.11. mennessä.  
 
Yhtymäkokouksen kutsuu koolle Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta. Johtokunnan on kut-
suttava ylimääräinen yhtymäkokous koolle, jos jäsenyhteisöt, joiden yhteinen äänimäärä 
on 20 % Liikelaitoskuntayhtymän jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä, sitä mainitse-
maansa asiaa varten vaativat. 
 
Kokouskutsu on toimitettava jäsenyhteisöille vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta. 
 
Menettelystä yhtymäkokouksessa määrätään Liikelaitoskuntayhtymän hallintosäännössä. 
 
6 §   Yhtymäkokouksen tehtävät 
 
 Yhtymäkokous 

a) valitsee yhtymäkokouksen puheenjohtajan  
b) päättää Liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisis-

ta tavoitteista 
c) valitsee johtokunnan jäsenet ja tarkastuslautakuntaan neljä jäsentä sekä 

määrää näiden toimielinten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
d) valitsee Liikelaitoskuntayhtymän muut toimielimet ja niiden puheenjohtajat 

ja varapuheenjohtajat, ellei valintaa ole johtosäännössä siirretty johtokun-
nalle 

e) hyväksyy Liikelaitoskuntayhtymän johtosäännön  
f) hyväksyy tilinpäätöksen ja päättää tilikauden tuloksen käsittelystä 
g) päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 
h) valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä tilintarkastajan 
i) päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista 
j) päättää jäsenyhteisöille mahdollisesta maksettavasta peruspääoman ko-

rosta 
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k) tekee jäsenyhteisöille esityksen Liikelaitoskuntayhtymän uuden jäsenyhtei-
sön hyväksymisestä ja jäseneksi liittymisen ehdoista 

 l)   päättää takauksen antamisesta toisen velasta 
 m) käsittelee muut kokouskutsussa ilmoitetut tai kiireellisinä käsiteltävät asiat. 
 
 
7 §   Päätösvaltaisuus 
 
Yhtymäkokous on päätösvaltainen kun kokouskutsu on toimitettu 5 §:ssä määrätyin tavoin 
ja vähintään 2/3 Liikelaitoskuntayhtymän jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä on ko-
kouksessa edustettuna. 
 
8 §   Jäsenyhteisöjen yhtymäkokoukselle esittämät asiat 
 
Jäsenyhteisöllä on oikeus saada haluamansa asia yhtymäkokouksen käsiteltäväksi, jos se 
toimittaa kirjallisen esityksen johtokunnalle niin aikaisin, että asia voidaan sisällyttää koko-
uskutsuun. 
 
 
D.  JOHTOKUNTA, PALVELULAUTAKUNNAT JA LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN 
JOHTAJA 
 
9. §   Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi 
 
Liikelaitoskuntayhtymällä on johtokunta. Johtokuntaan kuuluu 9 jäsentä.  
 
Liikelaitoskuntayhtymän johtokuntaan valitaan vähintään yksi jäsen kustakin ensisijaisen 
toiminta-alueen kunnasta. Jäsenyhteisöt asettavat johtokunnan jäsenet seuraavasti: 
  
 Järvenpää  2 jäsentä 
 Kerava  2 jäsentä 
 Tuusula  2 jäsentä 
 HSY  3 jäsentä  
 
Jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.  
 
Johtokunnan toimikausi on valtuustokausi.  
 
Johtokunnan kokouksissa esittelijänä toimii Liikelaitoskuntayhtymän johtaja. 
 
10 §  Johtokunnan tehtävät 
 
Johtokunta ohjaa ja valvoo Liikelaitoskuntayhtymän toimintaa. Johtokunta vastaa Liikelai-
toskuntayhtymän hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
asianmukaisesta järjestämisestä. 
 
Johtokunnan tehtävänä on lisäksi: 

a) päättää Liikelaitoskuntayhtymän toiminnan kehittämisestä yhtymäkokouk-
sen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä 
seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden toteutumisesta; 
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b) hyväksyä Liikelaitoskuntayhtymän talousarvio ja taloussuunnitelma; 
c) valita ja irtisanoa Liikelaitoskuntayhtymän johtaja, jollei johtosäännössä toi-

sin määrätä 
d) laatia ja allekirjoittaa Liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös; 
e) hyväksyä palvelujen hinnoitteluperiaatteet; 
f) hyväksyä Liikelaitoskuntayhtymän toimintaa koskevat sopimukset, ellei toi-

saalla muuta säädetä tai määrätä; 
g) päättää Liikelaitoskuntayhtymän investoinneista ja muista pitkävaikutteisis-

ta menoista yhtymäkokouksen antamien tavoitteiden mukaisesti jollei joh-
tosäännössä toisin määrätä; 

h) päättää irtaimen omaisuuden hankinnan ja myynnin periaatteista; 
i) päättää alaistensa toimien täyttämisestä ja niitä koskevista muista ehdois-

ta, ellei niitä ole annettu johtajan tehtäväksi; 
j) päättää lainanotosta johtosäännön määräämissä rajoissa; 
k) päättää Liikelaitoskuntayhtymän nimen kirjoittamiseen oikeutetuista; ja 
l) valvoa Liikelaitoskuntayhtymän etua  
m) ja, ellei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa Liikelaitoskuntayhtymää ja 

käyttää sen puhevaltaa. 
  
Johtokunnan muista tehtävistä määrätään johtosäännössä. 
 
Liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan tehtävistä on lisäksi soveltuvin osin voimassa, mitä 
Kuntalain 86 §:n mukaan sovelletaan kuntayhtymän hallitukseen. 
 
Muista, kuin yhtymäkokoukselle kuuluvista asioista päättää Liikelaitoskuntayhtymän johto-
kunta, jollei kysymys ole johtajalle kuntalain mukaan kuuluvista asioista tai jollei toimivaltaa 
ole siirretty johtajalle tai muulle viranomaiselle.  
   
11 § Liikelaitoskuntayhtymän johtaja 
 
Liikelaitoskuntayhtymällä on ( toimitus )johtajan virka, jonka tehtävät määritellään Liikelai-
toskuntayhtymän johtosäännössä.  
 
 
E. TALOUS SEKÄ HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS 
 
12 §  Peruspääoma  
 
Peruspääoman jäsenyhteisöosuudet jakaantuvat siten, että Liikelaitoskuntayhtymäksi 
muutetun kuntayhtymän jäsenkuntien peruspääomat 31.12.2012 siirtyvät Liikelaitoskun-
tayhtymän avaavaan taseeseen 1.1.2013. Vantaan kaupungin peruspääoma siirtyy Hel-
singin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle. 
  
Jäsenyhteisöjen suhteellista osuutta peruspääomasta tarkistetaan vuosittain sen mukaan, 
millä osuudella jäsenyhteisöt ovat edellisenä vuonna osallistuneet vuosimaksun maksami-
seen.  
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Peruspääoman jäsenyhteisöosuudet 1.1.2012  
  

 Peruspääomaosuus
%  

Peruspääoma, 
euroa 

Äänivalta yhtymä- 
kokouksessa 

Järvenpää  24,12 9 625 509,78 24,12 
Kerava  26,93 10 744 722,04 26,93 
Tuusula  16,70 6 661 764,17 16,70 
HSY  32,25 12 869 201,45 32,25 
Yhteensä  100 39 901 197,44 100 

 
13 §   Jäsenyhteisöjen osuudet ja vastuut 
 
Jäsenyhteisöjen osuudet Liikelaitoskuntayhtymän varoihin sekä vastuut veloista ja velvoit-
teista määräytyvät peruspääomaosuuksien suhteessa. 
 
Liikelaitoskuntayhtymässä on pidettävä rekisteriä jäsenten peruspääomaosuuksista. 
 
14 §  Talousarvio ja –suunnitelma 
 
Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenyhteisöille on varattava tilaisuus lausunnon an-
tamiseen taloussuunnitelmasta ja esityksen tekemiseen Liikelaitoskuntayhtymän toiminnan 
kehittämiseksi. Viemärilaitostoiminnan sekä vesistöjen kunnostuksen ja vesiensuojelun 
menot ja tulot on erotettava talousarviossa ja tilinpäätöksessä toisistaan ja lisäksi on ero-
tettava yhteisesti vastattavista menoista ja tuloista sellaiset menot ja tulot, jotka koskevat 
vain osaa Liikelaitoskuntayhtymän toiminta-alueen kunnista.  
 
15 §  Suunnitelmapoistot 
 
Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet hyväksyy yhtymäkokous. 
 
16 §  Toiminnan ja investointien rahoitus 
 
Liikelaitoskuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta investointimenoihin valtionosuutena, 
jäsenyhteisöjen maksuosuuksina, lainana jäsenyhteisöiltä tai rahoituslaitoksilta taikka 
muuna rahoituksena.  
 
Toimintamenojen rahoittamiseksi jäsenyhteisöiltä peritään käyttömaksua.  
 
Investoinneista aiheutuvat kustannukset pääosin katetaan jäsenyhteisöiltä perittävällä 
vuosimaksulla. Muilta kuin jäsenyhteisöiltä perittävistä maksuista investointeihin sovitaan 
erikseen.  
 
Vuosimaksu ja käyttömaksu jaetaan jäsenyhteisöjen kesken maksettavaksi kunkin vuoden 
todettujen vesimäärien suhteessa. 
 
Jäsenyhteisöjen on sen mukaan kuin yhtymäkokous päättää suoritettava varainhoitovuo-
den maksuista ennakkomaksua, joka määrätään talousarvion ja arvioitujen viemäri-
vesimäärien perusteella. Lopulliset maksut tarkistetaan kunkin vuoden tilinpäätöksen mu-
kaisesti. 
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Liikelaitoskuntayhtymän toiminnan hinnoittelussa noudatetaan sellaista kannattavuusperi-
aatetta, jonka mukaan toiminnasta aiheutetut nettokulut saadaan katetuksi. Tavoitteena on 
myös palvelujen vakaan kustannuskehityksen turvaaminen. 
 
17 § Jäteveden laadun vaikutus käyttömaksuun  

 
Mikäli jäsenyhteisön Liikelaitoskuntayhtymän viemärilaitokseen johtamat viemärivedet ovat  
sen laatuisia, että ne aiheuttavat Liikelaitoskuntayhtymälle lisäkustannuksia, jotka eivät ole  
vähäisiä, voidaan lisäkustannuksia aiheuttaneelle jäsenyhteisölle korottaa käyttömaksua   
enintään määrällä, joka vastaa puolitoistakertaista todettua kustannusten lisäystä. 
 
18 § Käyttöoikeuden vuokraus 

 
Kun Liikelaitoskuntayhtymä käyttää jäsenyhteisön viemäriä tai muuta laitetta tahi jäsenyh- 
teisön osuutta taikka käyttöoikeutta johonkin laitokseen se maksaa käyttöajalta jäsenyhtei-
sölle tästä korvauksen vuosittain todettujen viemärivesimäärien suhteessa. Käytön ja kun-
nossapidon osalta korvaus määrätään todellisten kulujen perusteella. Korvaus pääoma-
menoista tai käyttöoikeutta vastaavista pääomamenoista määrätään käyttämällä tasapois-
tomenetelmää ja ottamalla poistoajaksi puhdistamojen ja pumppaamojen sekä muiden 
laitteiden osalta 25 vuotta. Laitteiden jäljellä olevalle pääoma-arvolle lasketaan 6 %:n vuo-
tuinen korko. Alkuperäiseksi pääoma-arvoksi katsotaan todelliset rakennuskustannukset 
kuitenkin vähentäen rakentamiseen mahdollisesti saadut valtion avustukset. 
 
Kun Liikelaitoskuntayhtymä käyttää viemäriä tai viemärilaitetta, johon useammalla jä-
senyhteisöllä on omistus- tai käyttöoikeus, jaetaan korvaus jäsenyhteisöjen kesken näiden  
luovuttamien käyttöoikeuksien suhteessa. 
 
19 § Rakenteiden suurentaminen 

 
Mikäli Liikelaitoskuntayhtymän viemärivesien vuoksi jonkun jäsenyhteisön viemäri tai 
viemärilaite joudutaan rakentamaan tai laajentamaan jäsenyhteisön omaa tarvetta 
suuremmaksi, Liikelaitoskuntayhtymä maksaa jäsenyhteisölle tästä aiheutuvat lisäkus-
tannukset. 
 
Sellaisesta rakentamisesta ja laajentamisesta, joka aiheuttaa tässä pykälässä mainitun 
korvausvelvollisuuden Liikelaitoskuntayhtymälle, on etukäteen sovittava Liikelaitos-
kuntayhtymän kanssa. 
 
20 § Kellokosken siirtoviemärin erityisehdot 
   
Järvenpään kaupunki on rakentanut ja ylläpitää viemäristä Kellokoski – kuntayhtymän 
viemäri Järvenpään kaupungin alueella sijaitsevan osan ja luovuttaa tähän viemäriin 
Kellokosken tarvetta vastaavan pysyvän käyttöoikeuden Tuusulan kunnalle. Liikelaitos-
kuntayhtymä korvaa Järvenpään kaupungille ne lisäkustannukset, jotka aiheutuvat tai ovat 
aiheutuneet edellä mainitun viemärin rakentamisesta Järvenpään kaupungin omaa tarvetta 
suuremmaksi. Mikäli em. rakentamistyöhön saadaan valtionavustusta, vähennetään em. 
korvausta valtionavun ja rakennuskustannusten suhteessa. Liikelaitoskuntayhtymä korvaa 
Järvenpään kaupungille em. viemärin käyttö- ja kunnossapitokustannukset vuosittain 
vesimäärien suhteessa. 
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Edellä 1 momentissa tarkoitetut lisäkustannukset Liikelaitoskuntayhtymä maksaa 
Järvenpään kaupungille työn edistymisen mukaan.  
 
21 § Jokelan siirtoviemärin erityisehdot 
 
Tuusulan kunta kustannuksellaan rakentaa ja ylläpitää siirtoviemärin Jokelasta Järven- 
pään kaupungin pääviemäriin, joka johtaa Liikelaitoskuntayhtymän Järvenpään pumppaa- 
molle.  Liikelaitoskuntayhtymä korvaa Järvenpään kaupungille ne lisäkustannukset, jotka  
aiheutuvat tai ovat aiheutuneet edellä mainitun viemärin rakentamisesta kaupungin omaa  
tarvetta suuremmaksi ja viemärin käyttö- ja kunnossapitokustannukset vuosittain vesimää- 
rien suhteessa. Järvenpään kaupungilla on oikeus käyttää Tuusulan kunnan rakentamaa  
osaa siirtoviemäristä korvaamalla rakennus- ja ylläpitokustannukset vesimäärien suhtees- 
sa kaupungin ja kunnan erikseen sovittavalla tavalla. 
 
22 §  Rahastojen perustaminen 
 
Rahastojen perustamisesta ja niiden säännöistä päättää yhtymäkokous. 
 
23 §  Viivästyskorko 
 
Maksun viivästyessä Liikelaitoskuntayhtymä perii korkolain mukaisen viivästyskoron. 
 
24 §  Tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja hyväksyminen  
 
Tilinpäätöksen allekirjoittaa Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta ja esittelijä. 
 
Hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymäkokous päättää samalla tilikauden tuloksen käsitte-
lystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. 
 
25 §  Hallinnon ja talouden tarkastaminen 
 
Liikelaitoskuntayhtymän kirjanpidollisessa käsittelyssä noudatetaan kuntalakia ja Kirjanpi-
tolautakunnan kuntajaoston antamia ohjeita. 
 
Hallinnon ja talouden tarkastamisessa noudatetaan, mitä siitä on säädetty kuntalaissa ja 
määrätty Liikelaitoskuntayhtymän tarkastussäännössä.  
 
 
 
F. LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄSTÄ EROAMINEN, LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN 
PURKAMINEN JA LOPPUSELVITYS 
 
26 §  Liikelaitoskuntayhtymästä eroavan ja toimintaa jatkavien asema 
 
Kullakin jäsenyhteisöllä on oikeus erota Liikelaitoskuntayhtymästä tekemällä sitä tarkoitta-
va kirjallinen ilmoitus muille jäsenyhteisöille ja Liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle vä-
hintään 12 kuukautta aikaisemmin. Eroaminen astuu voimaan aina kalenterivuoden vaih-
tuessa. 
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Mikäli jäsenyhteisö eroaa Liikelaitoskuntayhtymästä, sillä ei ole oikeutta saada osuutta 
suorittamastaan peruspääomasta tai Liikelaitoskuntayhtymän muista varoista, ja se jää 
edelleen 13 §:n mukaisesti vastuuseen niistä Liikelaitoskuntayhtymän veloista ja muista 
sitoumuksista, jotka ovat syntyneet ennen kuin jäsenyhteisön ilmoitus Liikelaitoskuntayh-
tymästä eroamisesta on esitetty.  
 
27 §  Liikelaitoskuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys 
 
Liikelaitoskuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenyhteisöjen valtuustot tai muu pää-
tökseen oikeutettu toimielin. Liikelaitoskuntayhtymän purkautuessa johtokunnan on huo-
lehdittava loppuselvityksestä, elleivät jäsenyhteisöt sovi muusta järjestelystä. Liikelaitos-
kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittami-
seen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenyhteisöille peruspääomaosuuksien suh-
teessa. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvit-
tava määrä on varoja suurempi, jäsenyhteisöt ovat velvolliset suorittamaan erotuksen 
edellä mainittujen osuuksien suhteessa. 
 
 
G. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN, VOIMAANTULO JA ALLEKIRJOITUKSET 
 
28 § Sopimuksen tulkinta ja erimielisyyksien ratkaisu 
 
Tämän perussopimuksen tulkinta ja soveltaminen ratkaistaan ensisijaisesti jäsenyhteisöjen 
ja Liikelaitoskuntayhtymän keskinäisin neuvotteluin. Ellei näin ratkaisuun päästä, riita käsi-
tellään hallintoriita-asiana Helsingin hallinto-oikeudessa tai vaihtoehtoisesti välimiesmenet-
telyn kautta. 
 
29 § Muutokset sopimukseen 
 
Tätä perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenyhteisöistä 
sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenyhteisöjen yhteen-
lasketusta asukasluvusta. 
 
30 §  Voimaantulo ja soveltaminen 
 
Tämä perussopimus tulee voimaan 1.1.2013, kun jäsenkuntien kunnanvaltuustot ja Hel-
singin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymän yhtymäkokous ovat sen hyväksyneet, ja 
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä aloittaa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun 
liikelaitoskuntayhtymänä 1.1.2013.  
 
 


