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§ 45
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyh-
tymäkokous

HEL 2020-003539 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oi-
keuspalvelut -yksikköä edustamaan kaupunkia Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokouksessa 
15.5.2020.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa hyväksymään 
hallituksen ja tarkastusvaliokunnan ehdotukset yhtymäkokoukselle seu-
raavasti:

1. hallituksen ehdotuksen, että yhtymäkokous merkitsee tiedoksi 
hallituksen selvityksen vuoden 2018 arviointikertomuksessa an-
tamiin suosituksiin,

2. hallituksen ehdotuksen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja tilikau-
den ylijäämän käyttämisestä, vesihuollon toimialan sitovien toi-
mintakulujen määrärahan ylityksen ja vesihuollon toimialan sito-
vien investointimenojen määrärahan ylityksen,

3. tarkastuslautakunnan ehdotuksen vuoden 2019 tarkastuskerto-
muksen tiedoksi merkitsemistä ja lähettämisestä toimenpiteitä 
varten hallitukselle,

4. tarkastuslautakunnan ehdotuksen, että yhtymäkokous kehottaa 
hallitusta antamaan yhtiökokoukselle selvityksen toimenpiteistä, 
joihin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella on ryhdytty,

5. tarkastuslautakunnan  ehdotuksen vuoden 2019 tilintarkastus-
kertomuksen tiedoksi merkitsemisestä,

6. tarkastuslautakunnan ehdotuksen, että tilivelvollisille myönne-
tään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2019,

7. hallituksen ehdotuksen merkitä tiedoksi vuoden 2019 henkilös-
tökertomus,

8. hallituksen ehdotuksen hyväksyä Keski-Uudenmaan vesiensuo-
jelun liikelaitoskuntayhtymän perussopimus ja oikeuttaa toimitus-
johtajan allekirjoittamaan perussopimuksen HSY:n puolesta,

9. hallituksen ehdotuksen peruspääomalle maksettavasta korosta,
10. hallituksen ehdotuksen myöntää ero Amanda Pasaselle ja valita 

hänen tilalleen hallitukseen Aino Tuominen sekä vapautuvalle 
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varajäsenen paikalle Johanna Riitakorpi jäljellä olevaksi toimi-
kaudeksi,

11. hallituksen ehdotuksen myöntää ero Markku Saarikankaalle ja 
valita hänen tilalleen hallitukseen Nuutti Hyttinen jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi. 

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Mikko Kiesiläisen ehdotuksesta 
esittää Aino Tuomista hallituksen jäseneksi Amanda Pasasen tilanne 
sekä Johanna Riitakorpea vapautuvalle varajäsenen paikalle.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Mika Raatikaisen ehdotuksesta 
esittää Nuutti Hyttistä hallituksen jäseneksi Markku Saarikankaan tilal-
le.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Kokouskutsu 15.5.2020
2 Kokouskutsu, kokous 15.5.2020, liite, esityslista
3 Kokouskutsu, kokous 15.5.2020, Liite, Ääniluettelo
4 Kokouskutsu, kokous, 15.5.2020, liite, Tilinpäätös
5 Kokouskutsu, kokous, 15.5.2020, liite, tilintarkastuskertomus
6 Kokouskutsu, kokous, 15.5.2020, liite, Henkilöstökertomus
7 Kokouskutsu, kokous, 15.5.2020, liite, Arviointikertomus
8 Kokouskutsu, kokous, 15.5.2020, Liite, Selvitys
9 Kokouskutsu, kokous, 15.5.2020, liite, Perussopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupunginkanslian oi-
keuspalvelut -yksikköä edustamaan kaupunkia Helsingin seudun ympä-
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ristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokouksessa 
15.5.2020.

Samalla konsernijaosto kehottaa yhtymäkokousedustajaa hyväksy-
mään hallituksen ja tarkastusvaliokunnan ehdotukset yhtymäkokouk-
selle seuraavasti:

1. hallituksen ehdotuksen, että yhtymäkokous merkitsee tiedoksi 
hallituksen selvityksen vuoden 2018 arviointikertomuksessa an-
tamiin suosituksiin,

2. hallituksen ehdotuksen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja tilikau-
den ylijäämän käyttämisestä, vesihuollon toimialan sitovien toi-
mintakulujen määrärahan ylityksen ja vesihuollon toimialan sito-
vien investointimenojen määrärahan ylityksen,

3. tarkastuslautakunnan ehdotuksen vuoden 2019 tarkastuskerto-
muksen tiedoksi merkitsemistä ja lähettämisestä toimenpiteitä 
varten hallitukselle,

4. tarkastuslautakunnan ehdotuksen, että yhtymäkokous kehottaa 
hallitusta antamaan yhtiökokoukselle selvityksen toimenpiteistä, 
joihin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella on ryhdytty,

5. tarkastuslautakunnan  ehdotuksen vuoden 2019 tilintarkastus-
kertomuksen tiedoksi merkitsemisestä,

6. tarkastuslautakunnan ehdotuksen, että tilivelvollisille myönne-
tään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2019,

7. hallituksen ehdotuksen merkitä tiedoksi vuoden 2019 henkilös-
tökertomus,

8. hallituksen ehdotuksen hyväksyä Keski-Uudenmaan vesiensuo-
jelun liikelaitoskuntayhtymän perussopimus ja oikeuttaa toimitus-
johtajan allekirjoittamaan perussopimuksen HSY:n puolesta,

9. hallituksen ehdotuksen peruspääomalle maksettavasta korosta,
10. hallituksen ehdotuksen myöntää ero Amanda Pasaselle ja valita 

hänen tilalleen hallitukseen --------- jäljellä olevaksi toimikaudek-
si, 

11. hallituksen ehdotuksen myöntää ero Markku Saarikankaalle ja 
valita hänen tilalleen hallitukseen -------- jäljellä olevaksi toimi-
kaudeksi. 

Esittelijän perustelut

HSY:n yhtymäkokous pidetään 15.5.2020. Yhtymäkokouksessa käsitel-
lään tarkastuslautakunnan arviointikertomus, vuoden 2019 tilinpäätök-
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sen hyväksyminen, vuoden 2019 henkilöstökertomus, uuden hallituk-
sen jäsenen valinta sekä sidonnaisuusilmoituksien käsitteleminen. 

HSY:n yhtymäkokouksen esityslista liitteenä 1. Ääniluettelo, tilinpäätös, 
tilintarkastuskertomus, henkilöstökertomus ja Keski-Uudenmaan ve-
siensuojelun liikelaitoskuntayhtymän perussopimus liitteinä.

Tarkastuslautakunta teki vuoden 2018 arviointikertomuksessa yhtymä-
kokoukselle ehdotuksen suosituksiksi HSY:n hallitukselle. Yhtymäko-
kous päätti kokouksessaan 24.5.2019 merkitä tiedoksi tarkastuslauta-
kunnan arviointikertomuksen vuoden 2018 toiminnasta ja taloudesta 
sekä lähettää sen tiedoksi ja toimenpiteitä varten HSY:n hallitukselle ja 
kehottaa hallitusta antamaan yhtymäkokoukselle selvityksen niistä toi-
menpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella on 
ryhdytty.  

Yhtiökokoukselle tiedoksi merkittävät tarkastuslautakunnan suositukset 
ja selvitys suoritetuista toimenpiteistä ilmenevät liitteenä olevasta esi-
tyslistasta. 

HSY:n toimintatuotot tilikaudelta 2019 olivat 379,8 milj. euroa, joista 
272,6 milj. euroa oli vesihuollon ja 97,0 milj. euroa jätehuollon myynti-
tuottoja. Toimintatuottoja kertyi 14,7 milj. euroa talousarviota enem-
män, mikä johtui arviota suuremmasta volyymista. Seutu- ja ympäristö-
tiedon tulosalueen sekä ilmastoinfon toiminnan kulujen kattamiseksi jä-
senkunnilta perityt kuntaosuudet olivat 4,1 milj. euroa. 

Toimintakulut olivat 183,5 milj. euroa, joista henkilöstökulut 45,8 milj. 
euroa, palvelujen ostot 88,3 milj. euroa, materiaalihankinnat 29,0 milj. 
ja rahoituskulut 68,2 milj. euroa.

Investointien toteuma oli 253,5 milj. euroa (talousarvio 245,9 milj. eu-
roa). Tästä vesihuollon investoinnit olivat 236, 4 milj.euroa. ja jätehuol-
lon 15,5 milj. euroa.

Vuosikate oli 131,8 milj. euroa, joka ei riittänyt kattamaan kuntayhty-
män lainojen lyhennyksiä ja investointitasoa. Tilikauden aikana nostet-
tiin uutta pitkäaikaista lainaa 135 milj. euroa. Vanhoja lainoja lyhennet-
tiin 27 milj. eurolla. Maksuvalmius on ollut hyvä. 

Hallituksen jäsenet Amanda Pasanen ja Markku Saarikangas ovat pyy-
täneet eroa hallituksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
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timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Kokouskutsu 15.5.2020
2 Kokouskutsu, kokous 15.5.2020, liite, esityslista
3 Kokouskutsu, kokous 15.5.2020, Liite, Ääniluettelo
4 Kokouskutsu, kokous, 15.5.2020, liite, Tilinpäätös
5 Kokouskutsu, kokous, 15.5.2020, liite, tilintarkastuskertomus
6 Kokouskutsu, kokous, 15.5.2020, liite, Henkilöstökertomus
7 Kokouskutsu, kokous, 15.5.2020, liite, Arviointikertomus
8 Kokouskutsu, kokous, 15.5.2020, Liite, Selvitys
9 Kokouskutsu, kokous, 15.5.2020, liite, Perussopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Esitysteksti

Tiedoksi

Oikeuspalvelut


