HOLLOLAN-LAHDEN VESILAITOSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

I luku
Yleisiä määräyksiä
1§

Yhtymän nimi on Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymä. Sen kotipaikka on Hollolan kunta.

2§

Kuntayhtymän jäsenkuntina ovat Lahden kaupunki ja Hollolan kunta.

3§

Kuntayhtymän tarkoituksena on huolehtia jäsenkuntiensa vedenhankinnasta ja siinä
tarkoituksessa hankkia omistukseensa ja hallintaansa vedenottoalueita sekä rakentaa ja
ylläpitää vedenottamoita ja pääjohtoja. Jäsenkunniksi rinnastetaan myös jäsenkunnan/kuntien konserniin kuuluva yhtiömuotoinen tai muuten erillinen vesilaitos. Kuntayhtymä pyrkii myös tulevaisuudessa turvaamaan jäsenkuntiensa vedenhankinnan tutkimalla mahdollisia pohjavesiesiintymiä ja osallistumalla yhteistyössä kuntayhtymään
kuulumattomienkin kuntien kanssa vedenhankinnan järjestelyyn. Kuntayhtymä voi
myydä vettä myös muille kuin jäsenkunnille (kuntayhtymän ulkopuoliselle taholle).
Kuntayhtymän toiminta järjestetään itsekannattavuuden periaatteen mukaisesti, eikä
sen tarkoituksena ole tuottaa jäsenkunnille taloudellista voittoa lukuun ottamatta kuntayhtymän ulkopuoliselle taholle myydyn veden tuottoa.

II Luku
Veden myynti kuntayhtymän ulkopuoliselle taholle
4§

Kuntayhtymän ulkopuoliseen käyttöön tarkoitetun veden myyntihinnasta päättää kuntayhtymän hallitus. Veden myyntihinnan määrittely tulee perustua aina riskianalyysiin.

5§

Veden myynti kuntayhtymän ulkopuoliselle taholle ei saa vaarantaa missään olosuhteissa jäsenkuntien veden saantia.

6§

Kuntayhtymän ulkopuoliselle taholle myytävän veden menot ja tulot on eriytettävä
kuntayhtymän muista menoista ja liikevaihdosta siten, että operatiivisten ja pääomakulujen yksikköhinnat ovat kaikille asiakkaille yhtenevät. Mikäli pelkästään kuntayhtymän ulkopuoliselle taholle tapahtuvaa veden myyntiä varten joudutaan investoimaan,
peritään tämä investointikustannus sekä investoinnin aiheuttamat muuttuvat kustannukset kokonaisuudessaan tästä toiminnasta saatavasta myyntihinnassa.

7§

Kuntayhtymän ulkopuoliselle taholle myydyn veden tuotto ja tappio voidaan jakaa
omistajille omistussuhteen mukaisesti.

III luku
Jäsenkuntien oikeudet ja velvollisuudet
8§

Kuntayhtymän peruspääomaksi jäsenkunnat suorittavat kaksisataaviisikymmentätuhatta (250.000) markkaa siten, että kaupunki suorittaa satatuhatta (100.000) markkaa
ja kunta sataviisikymmentätuhatta (150.000) markkaa.
Jäsenkuntien osuus kuntayhtymän varoista määräytyy kuntien suorittaman peruspääoman mukaisessa suhteessa.
Kuntayhtymän veloista ja muista sitoumuksista jäsenkunnat vastaavat kolmannelle
henkilölle yhteisvastuullisesti sekä keskenään peruspääoman suhteessa.
Kuntayhtymän on pidettävä rekisteriä jäsenkuntien peruspääomaosuuksista.

9§

~

Jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan kuntayhtymälle käyttämästään vedestä vesimaksun, jonka suuruus kuutiometriä kohti on kummaltakin jäsenkunnalta sama. Vesimaksun perustana on omakustannushinta, jonka lisäksi siihen lisätään hallituksen erikseen päättämä osuus, jolla varaudutaan kuntayhtymän tuleviin investointeihin normaalien hyvien liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti.
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10 §

Jäsenkunnat osallistuvat kuntayhtymän pääomamenojen suorittamiseen vain siinä tapauksessa, että kumpikin jäsenkunta hyväksyy pääomamenoja edellyttävät tämän perussäännön mukaiseen toimintaa liittyvät hankkeet erikseen kunkin hankkeen osalta.

11§

Jäsenkunnalla, jonka alueella kuntayhtymän vesijohto sijaitsee, on oikeus erikseen
vahvistettavan sopimuksen nojalla käyttää yhtymän vesijohtoa vedenjakelussaan.

12§

Jos jäsenkunta haluaa erota kuntayhtymästä, sillä ei ole oikeutta saada lunastusta suorittamastaan peruspääomasta tai kuntayhtymän muista varoista, mutta se jää edelleen 8
§:n 3 momentin säännöksen mukaisesti vastuuseen niistä kuntayhtymän veloista ja
muista sitoumuksista, jotka ovat syntyneet ennen kuin jäsenkunnan ilmoitus kuntayhtymästä eroamisesta on esitetty yhtymävaltuuston kokouksessa.

IV luku
Yhtymävaltuusto
13 §

Yhtymävaltuustoon valitsee kumpikin kunta neljä jäsentä sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä toimikaudeksi, joka on sama kuin kunnanvaltuustojen toimikausi.
Yhtymävaltuusto valitsee valtuustokauden ensimmäisessä kokouksessa toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja valitaan
Hollolan kunnan edustajista.
Yhtymävaltuuston kokoontuu vuosittain varsinaiseen kokoukseen huhtikuussa ja lokakuussa.

Yhtymävaltuuston kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni.
14 §

Sen lisäksi mitä kuntalaki säätää valtuuston tehtäväksi yhtymävaltuusto
- hyväksyy kuntayhtymän talousarvion ja tilinpäätöksen;
- päättää vastuuvapauden myöntämisestä ja toimenpiteistä, joihin tilintarkastajien kertomus antaa aihetta;
- valitsee kuntayhtymän hallituksen jäsenet ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet;
- valitsee kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsenet ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet;
- valitsee kuntayhtymän tilintarkastajan;
- hyväksyy kuntayhtymän sisäiset johtosäännöt.
Edellä mainittujen lisäksi yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän ulkopuoliselle taholle myydystä vedestä johtuvan tappion ja voiton mahdollisesta jakamisesta omistajille. Tämä päätös vaatii yhtymävaltuuston yksimielisen päätöksen.

V luku
Hallitus

15 §

Hallitukseen yhtymävaltuusto valitsee kuusi jäsentä ja kullekin näistä henkilökohtaisen varajäsenen sekä määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtaja määrätään Hollolan kunnan edustajista.
Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään
kolme jäsentä.

Varajäsen osallistuu asioiden käsittelyyn siltä osin, kuin varsinainen jäsen mahdollisesti on estynyt tai esteellinen.
16 §

Hallituksen tehtävänä on
- valvoa kuntayhtymän etua,
- edustaa yhtymää ja tehdä sen puolesta sopimukset
- päättää sekä jäsenkunnilta että yhtymän ulkopuolisilta perittävästä vesimaksusta,
- päättää suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet,
- päättää lainoista yhtymäkokouksen vahvistamaan enimmäismäärään,
- ottaa ja erottaa kuntayhtymän johtaja.
Hallitus käyttää kuntayhtymän päätösvaltaa muissa kuin yhtymävaltuuston päätettäväksi määrätyissä asioissa taikka niissä asioissa, jotka hallitus päätöksellään siirtää
alaiselleen henkilöstölle.

17 §

Jäsenkunnalla on oikeus saada haluamansa asia kuntayhtymän hallituksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle.

18 §

Kokouskutsut on lähetettävä osanottajille enintään neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa
ennen hallintoelimen kokousta.
Hallituksen on kokoonnuttava vähintään kaksi kertaa vuodessa.

19 §

Kuntayhtymän toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja jäsen yhdessä. Jos
kuntayhtymällä on toimitusjohtaja, johtaja tai isännöitsijä, voi puheenjohtaja kirjoittaa
kuntayhtymän nimen myös yhdessä tämän kanssa. Tavanomaisissa juoksevissa asioissa voi toimitusjohtaja/johtaja/isännöitsijä kirjoittaa kuntayhtymän toiminimen yksin.
Kuntayhtymän hallitus voi valtuuttaa alaisensa henkilöstöön kuuluvan kirjoittamaan
kuntayhtymän toiminimen yksin.

VI luku
Kuntayhtymän talouden hoito
20§

Kuntayhtymän talousarvio on laadittava ja kirjanpito niin järjestettävä, että pääomamenot ja -tulot sekä varsinaiset menot ja tulot erotetaan toisistaan.
Pääomamenoja ovat kuntayhtymän kiinteän omaisuuden, pysyvän laitteiston ja johtoverkon hankkimisesta, rakentamisesta ja peruskorjauksista johtuvat menot, (poistot ja
rahoituskulut).
Pääomatuloja ovat kuntayhtymän pääomamenoihin saatava valtionapu tai muu avustus, pääomamenoja varten otettu velka, sellaisen omaisuuden luovutuksesta saadut varat, jonka hankkimiskustannukset ovat pääomamenoa.
Operatiivisia menoja ovat kuntayhtymän toiminnasta aiheutuvat muut kuin 2 momentissatarkoitetut pääomamenot.
Varsinaisia tuloja ovat kuntayhtymän muut kuin 3 momentissa tarkoitetut tulot.

21 §

Varanhoitovuoden tilinpäätös on laadittava tai annettava tilintarkastajalle ennen helmikuun loppua. Tilintarkastajan on ennen maaliskuun loppua annettava kertomuksensa
tarkastuksen tuloksesta sekä lausuntonsa vastuuvapauden myöntämisestä.

VI luku
Hallinnon ja talouden tarkastaminen
22 §

Hallinnon ja talouden tarkastamisesta määrätään tarkastussäännössä.

VII luku
Perussopimuksen muuttaminen ja kuntayhtymän purkaminen

23 §

Perussopimusta voidaan muuttaa, jos molempien jäsenkuntien kunnanvaltuustot niin
päättävät.

24 §

Kuntayhtymän purkautuessa antaa yhtymävaltuusto määräyksen loppuselvityksestä.

Tällöin on otettava huomioon, että sitten kun kuntayhtymän kaikki velat on maksettu ja
muut velvoitteet täytetty, kuntayhtymän jäljelle jäävistä varoista on suoritettava jäsenkunnille takaisin niiden suorittama peruspääoma ottaen lisäksi huomioon 10 §:n nojalla mahdollisesti suoritetut, kohtuullisilla kuoletuksilla vähennettävät korvaukset. Ylijäävät varat
tai velat jaetaan jäsenkuntien kesken purkamista edeltäneiden kymmenen vuoden aikana
jäsenkunnille tapahtuneen vedenmyynnin kokonaiskuutiomäärän kokonaislaskutuksen
mukaisessa suhteessa.

25§

Kuntayhtymään ei oteta uusia jäsenkuntia.

