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I LUKU 

1 § Toimiala 
 
Kunnanhallituksen alaisena kunnallisena liikelaitoksena toimiva 
Tuusulan vesihuoltoliikelaitos huolehtii toiminta- alueellaan 
vesihuollosta vesihuoltolain ja kunnanvaltuuston hyväksymien 
tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi liikelaitos voi tarjota 
mahdollisuuksien mukaan vesihuoltopalveluja myös oman 
toiminta-alueen ulkopuolelle.  
 
Laitoksen virallinen nimi on: ”Tuusulan vesihuoltoliikelaitos”. 
Tavanomaisessa toiminnassa laitoksesta voidaan käyttää nimeä 
”Tuusulan Vesi”. 

II LUKU 

2 § Johtokunta 
 

Tuusulan kunnanvaltuusto valitsee liikelaitoksen johtokuntaan viisi 
jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsen. Valituista 
jäsenistä valtuusto valitsee johtokunnan puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. Valtuusto valitsee johtokunnan neljäksi 
vuodeksi (valtuustokaudeksi). 
 
Johtokunta on kunnanhallituksen alainen. 

III LUKU 

3 § Johtokunnan tehtävät 
 
Johtokunnan tehtävänä on päättää liikelaitoksen toiminnan 
kehittämisestä kunnanvaltuuston asettamien toiminnallisten ja 
taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden 
saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta. 
 
Perustehtävät on tarkemmin säädetty kuntalain 87 c §:ssä, 87 e 
§:ssä ja 87 i §. 
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4 § Johtokunnan ratkaisuvalta 
 
Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty johtokunnan päätettäväksi, 
johtokunta päättää liikelaitoksen osalta itsenäisesti seuraavista 
asioista: 

 
a. liikelaitoksen talousarvio ja – suunnitelma sekä liikelaitoksen 

toimintasuunnitelma ja toimintakertomus, 
b. lainanotto kunnanvaltuuston hyväksymissä rajoissa, 
c. liikelaitoksen toiminta- alue sekä yleiset sopimus- ja 

toimitusehdot, 
d. vesihuoltotaksat, 
e. liikelaitosta koskevat lausunnot, sopimukset ja suunnitelmat, 

siltä osin, kuin ratkaisuvaltaa ei ole siirretty liikelaitoksen 
johtajalle, 

f. hankinnat ja urakat siltä osin, kuin ratkaisuvaltaa ei ole siirretty 
liikelaitoksen johtajalle, 

g. muiden kuin normaalien asiakkaiden ja palvelujen käyttäjien 
kanssa tehtävät erityissopimukset, 

h. toimintaan liittyvien harkinnanvaraisten avustusten ja 
helpotusten jakoperusteet, 

i. irtaimen omaisuuden hankkiminen liikelaitokselle sekä sellaisen 
omaisuuden myynti, poistaminen ja käytettäväksi luovuttaminen, 

j. alueiden ja tilojen vuokralle antaminen ja vuokralle ottaminen, 
k. liikelaitoksen johtajan ja hänen sijaisenaan toimivan viranhaltijan 

ottaminen ja erottaminen, 
l. liikelaitoksen toiminnasta johtuvat vahingon- ja haittakorvaukset, 
m. liikelaitoksen nimen kirjoittamiseen oikeutetut. 

IV LUKU 

5 § Esittely 
 
Johtokunnassa käsiteltävät asiat esittelee liikelaitoksen johtaja ja 
hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisenaan toimiva viranhaltija. 
Liikelaitoksen johtajan palvelussuhteen ehtoja koskevat asiat 
esittelee kuitenkin johtokunnan puheenjohtaja. 
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6 § Kokous- ja hallintomenettely 
 
Kokous- ja hallintomenettelyn osalta noudatetaan voimassa olevia 
Tuusulan kunnan hallintosäännön määräyksiä. 
 
Johtokunnan kokouksessa on kunnanhallituksen edustajalla ja 
kuntakehitysjohtajalla läsnäolo- ja puheoikeus. 

7 § Henkilökunta 
 
Liikelaitoksella on virkasuhteinen johtaja, jonka valitsee johtokunta. 
Muuna henkilökuntana on tarpeellinen määrä viranhaltijoita ja 
työsuhteessa olevaa henkilökuntaa. 
 
Liikelaitoksen johtajan tehtävään voidaan valita henkilö, jolla on 
tehtävään soveltuva koulutus ja riittävä kokemus vesihuollon 
toimialalta, hallinnosta ja johtamisesta. 

8 § Peruspalkan määrääminen ja palkanlisien myöntäminen 
 
Henkilökunnan peruspalkan (tehtäväkohtaisen palkan) määrää 
ottava viranomainen voimassa olevien virka- ja 
työehtosopimuksien mukaisesti Tuusulan kunnan 
palkkausperiaatteita ja yleisohjeita noudattaen. 
 
Peruspalkkaan (tehtäväkohtaiseen palkkaan) kuulumattomat 
harkinnanvaraiset palkanosat myöntää annettujen ohjeiden 
mukaisesti liikelaitoksen johtaja. 

V LUKU 

9 § Liikelaitoksen johtajan tehtävät 
 
Liikelaitoksen johtaja johtaa ja kehittää liikelaitoksen toimintaa ja 
vastaa siitä, että asetetut tavoitteet saavutetaan (kuntalain 87 d §:n 
mukaan). Lisäksi liikelaitoksen johtaja huolehtii johtokunnan 
kokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta sekä johtokunnan 
tekemien päätösten täytäntöönpanosta. 
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10 § Liikelaitoksen johtajan ratkaisuvalta 
 
Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty, liikelaitoksen johtajan 
päättää toimialallaan seuraavista asioista: 

 
a. laitosta koskevien laskujen ja muiden maksuasiakirjojen 

hyväksyminen, 
b. muut kuin johtokunnan päättämät taksat ja maksut, 
c. hankinta-, urakka-, suunnittelu- ja palvelusopimukset Tuusulan 

kunnan talousarviossa määritellyn toimivallan mukaisesti, 
d. johtoja ja laitteita varten tarvittavat alueita koskevat sopimukset, 
e. muiden kuin johtokunnan valitsemien henkilöiden ottaminen ja 

erottaminen sekä heidän työsuhteidensa ehtojen 
yksityiskohdista sopiminen sekä muut liikelaitoksen 
henkilöstöön liittyvät asiat kulloinkin voimassa olevan Tuusulan 
kunnan henkilöstöohjeiden tavoitteiden ja linjausten mukaisesti, 

f. toimialaan kuuluvat hakemukset, sopimukset, lausunnot, yms. 
asiat, 

g. liikelaitoksen hallinnassa olevien kiinteistöjen ja irtaimiston 
käyttö ja hoito, 

h. vesi- ja viemärilaitoksen liittymissopimukset. 

VI LUKU 

11 § Toimivallan siirtäminen 
 

Johtokunta voi päätöksellään siirtää tämän johtosäännön mukaista 
päätösvaltaa liikelaitoksen johtajalle. Liikelaitoksen johtaja voi 
omalta osaltaan siirtää päätösvaltaa, joka hänelle kuuluu tämän 
johtosäännön mukaan, alaisilleen viranhaltijoille. 

12 § Johtokunnan otto-oikeus 
 

Johtokunta, sen puheenjohtaja tai liikelaitoksen johtaja voivat ottaa 
johtokunnan käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty 
johtokunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa 
asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 


