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Aika
Paikka
Saapuvilla

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Asiat

Pöytäkirjan
tarkastustapa

Pöytäkirjan
allekirjoitus ja
varmennus

Pöytäkirjan
tarkastus

09.12.2020 klo 09.05 – 10.16
Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää
Virkkunen Matti
Alén Anne
Lahtinen Teemu
Lappalainen Annika
Rämö Eve
Ylinen Erkki

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen (etänä)
varapuheenjohtaja
jäsen

Heinonen Katariina

vs. kuntayhtymän johtaja, esittelijä ja
pöytäkirjanpitäjä

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

91 §
92 §
93 §
94 §
95 §
96 §
97 §
98 §
99 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastaminen
Viranhaltijapäätökset
Hoitopäivät ja täyttöaste 1-11/2020
Lääkäripalveluiden vaihto
Henkilökunnan palkitseminen
Hallituksen kokoukset v. 2021
Muut asiat
Oikaisuvaatimusohjeet

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anne Alén ja Teemu Lahtinen
Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

Matti Virkkunen
puheenjohtaja

Katariina Heinonen
vs. kuntayhtymän johtaja

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

________________________
Anne Alén
Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä
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________________________
Teemu Lahtinen

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa
Hyvinkään Ridasjärvellä
/
2020

UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ
HALLITUS

2
PÖYTÄKIRJA 12/2020
09.12.2020

91 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallintosäännön 32 §:n mukaan kutsu hallituksen kokoukseen lähetetään viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Tästä määräyksestä
voidaan poiketa, jos hallitus niin päättää. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja
Kuntalain mukaan kunnan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntalain
mukaan kuntayhtymän hallituksen päätösvaltaisuuteen sovelletaan, mitä
kuntalaissa on säädetty.
Hallintosäännön 39 §:n mukaan hallituksen esittelijänä toimii
kuntayhtymän johtaja, ellei hallitus ole jonkin asian kohdalta toisin
päättänyt.

Esitys:
Puheenjohtaja
päätösvaltaisuuden.

toteaa

kokouksen

laillisuuden

ja

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

92 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön 42 §:n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan
johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Esitys: Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjan
tarkastajiksi valitaan Anne Alén ja Teemu Lahtinen
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Anne Alén ja Teemu Lahtinen.
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93 §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Hallitus päätti kokouksessaan 27.1.2005 § 10 toimivallan siirtämisestä
ja kuntalain 51 §:n mukaisesta otto-oikeudesta luopumisesta § 11.
Alla luettelo kuntayhtymän johtajan päätöksistä 25.10. - 9.12.2020
25.11.2020/6

Koulutukseen osallistuminen Lohkovuori ja
Savonmäki

Päätös on tehty siirretyn toimivallan mukaisesti.

Esitys: Merkitään päätös tiedoksi. Niihin päätöksiin, joihin hallituksella
olisi kuntalain mukainen otto-oikeus, se ei otto-oikeuttaan käytä.

Päätös: Merkittiin päätös tiedoksi.
94 §
HOITOPÄIVÄT JA TÄYTTÖASTE 1-11/2020

Hoitopäivien määrä ja käyttöaste 1-11/ 2020 verrattuna edelliseen vuoteen on ollut seuraava:

tammikuu
helmikuu
maaliskuu
huhtikuu
toukokuu
kesäkuu
heinäkuu
elokuu
syyskuu
lokakuu
marraskuu
joulukuu

2019

2020

käyttöaste %

994
1300
1428
1352
1531
1533
1391
1407
1321
1242
1411

1260
1183
1481
1101
1201
1062
1260
1314
1290
1334
1165

75,3
75,5
88,5
68,0
71,7
65,6
75,3
78,5
79,6
79,7
71,9

Kuntakohtaiset tilastot esitellään kokouksessa.

Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivät ja käyttöasteen 1-11/2020
tiedoksi.
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Päätös: Hallitus merkitsi hoitopäivät ja käyttöaste 1-11/2020 tiedoksi.

95 §
LÄÄKÄRIPALVELUIDEN VAIHTO
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymällä on ollut puitesopimus
Terveystalon
kanssa
päihdelääkäripalveluiden
toimittamisesta.
Puitesopimuksen irtisanomisaika on ollut 6kk. Sopimuksen liite on ollut
voimassa kalenterivuoden kerrallaan ja siinä on sovittu lääkäripalvelun
määrästä ja hinnasta.
Keväällä 2020 alkoivat hankaluudet saada laadukasta lääkäripalvelua
riittävästi ja heinä-elokuulla lääkäripalvelua lähityönä ei ollut ollenkaan.
Muutama puhelinkonsultaatio ja -vastaanotto saatiin järjestymään n.
neljän viikon aikana. Poikkeamat toimitusvarmuudessa ovat jatkuneet
koko syksyn ja siitä syystä on selvitetty mahdollisuuksia vaihtaa
kumppania. Lääkäripalvelun toimittaminen Terveystalon kautta päättyy
31.12.2020, vaikka varsinainen sopimus on voimassa 9.5.2021, se ei
kuitenkaan sisällä velvoitetta ostaa palvelua heiltä, eikä se sisällä
myöskään muita kuukausittaisia maksuja tai kuluja.
Addiktum Oy, joka on suomalainen päihdelääkäreiden perustama yritys,
tarjoaa lääkäripalveluita myös julkiselle sektorille. Heiltä on saatu
tarjous päihdelääkäripalvelusta vuodelle 2021, liitteenä Addiktumin
laatima sopimusehdotus (liite1). Sopimusehdotus on samansisältöinen
kuin Terveystalon kassa tehty sopimuskin. Kaksi pientä parannusta
sisältyy uuteen sopimukseen: 1) tuntihinta on 0,1 € alhaisempi, 2)
Terveystalon sopimuksessa ei ollut toimitustakuuta, Addiktumin
sopimuksessa ”Addiktum pyrkii toimittamaan korvaavaa työpanosta 1 –
4 päivän kuluessa”.
Sopimus palvelun määrästä ja hinnasta tehdään vain vuodelle 2021,
koska Sarastialla on mahdollisesti ensi vuoden aikana lääkäripalvelua
koskeva kilpailutus ja meille saattaa järjestyä sitä kautta lääkäripalvelut
2022 alkaen. Vaikka edellä mainittu kilpailutus ei toteutuisi, voi laitoksen
toiminnan kannalta olla edullisempaa olla sopimatta pidemmäksi ajaksi
palvelun määrästä. Mikäli Sarastian lääkäripalvelukilpailutus ei toteudu,
voidaan lääkäripalvelut kilpailuttaa pidemmälle ajalla, kunhan toiminta
vakiintuu sellaiseksi, että lääkäripalvelun määrä ja tarve voidaan
arvioida pidempiaikaisesti.

Esitys: Hallitus antaa vs. kuntayhtymän johtajalle valtuudet allekirjoittaa
sopimus Addiktumin kanssa päihdelääkäripalveluista vuodelle 2021.
Päätös: Hallitus antaa vs. kuntayhtymän johtajalle valtuudet allekirjoittaa
sopimus Addiktumin kanssa päihdelääkäripalveluista vuodelle 2021.
Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.

96 §
HENKILÖKUNNAN PALKITSEMINEN
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Henkilökuntaa on viime vuosina palkittu joulukuussa hallituksen
toimesta, mikäli tavoitteena olleet hoitopäivät ovat ylittyneet tai
ylittymässä vuoden loppuun mennessä. Tänä vuonna hoitopäivät
jäänevät alle tavoitteen. Viime vuoden joulukuussa kuntayhtymän
johtaja velvoitettiin laatimaan suunnitelma ja määrittelemään kriteerit
henkilöstön palkitsemisesta ja palkitsemiskäytännöistä vuodesta 2020
eteenpäin. Uutta kriteeristöä ja suunnitelmaa ei ole laadittu. Asiasta on
keskusteltu johtoryhmässä, mutta pienessä työyhteisössä, jossa
kaikkien panos on tärkeä, on vaikeaa keksiä kriteeristöä, joka koettaisi
oikeudenmukaiseksi ja tasapuoliseksi.
Tänä vuonna hoitopäivät jäävät alle tavoitteen, koska ulosmyyntiä on
jouduttu rajaamaan. Lisäksi muutamien jäsenkuntien muodostama sotekuntayhtymä ei voi tällä hetkellä ostaa palvelua aikaisempien vuosien
tapaan.
Vuosi 2020 on ollut sekä toiminnallisen uudistuksen että
koronaviruspandemian vuoksi koko henkilökunnalle haasteellinen ja
vaatinut muutoksia aikaisempiin toimintatapoihin. Monien suositusten ja
rajoitusten noudattamisen myötä laitos on pystynyt välttämään taudin
leviämisen niin asiakas- kuin työyhteisössäkin.
Esittelijä
ehdottaa
hallitukselle
pohdittavaksi
henkilökunnan
palkitsemisen vuoden aikana tehdystä hyvästä työstä sopivalla
euromääräisellä kertakorvauksella, joka maksettaisiin tammikuun
palkanmaksun yhteydessä kaikille, jotka ovat olleet 2020 vähintään
puoli vuotta kuntayhtymään työsuhteessa sekä työssä ja joiden
työsuhde jatkuu tammikuussa 2021.

Esitys:
Päätös: Hallitus päättää yksimielisesti maksaa 100 euron kertapalkkion
henkilökunnalle tammikuun palkanmaksun yhteydessä.

97 §
HALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2021

Esitys: Hallitus päättää pitää kevään 2020 kokoukset seuraavasti:
26.1.21
23.2.21
23.3.21
20.4.21
18.5.21
8.6.21

klo 9
klo 9
klo 9
klo 9
klo 9
klo 9

Yhtymäkokous esitetään pidettäväksi 8.6.21
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Päätös: Päätettiin kevään kokouspäivät ja -ajat esityksen mukaisesti

98 §
MUUT ASIAT
1. Vs. kuntayhtymän johtaja anoo vuosilomaa 28.12.2020 – 3.1.2021 ja 1.2. – 7.2.2021
Esitys: Kuntayhtymän johtajalle myönnetään
28.12.2020 – 3.1.2021 ja 1.2. – 7.2.2021

vuosilomaa

ajalle

Päätös: Hallitus myöntää kuntayhtymän johtajalle vuosilomaa esityksen
mukaisesti.

99 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Hallintosäännön 42 §:n mukaan toimielimen pöytäkirjaan merkitään
laillisuustietoina oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus; puheenjohtajan
allekirjoitus; pöytäkirjan varmennus; merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta; sekä merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä.
Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset
ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä
valituskirjaan on liitettävä.

Esitys: Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus.

Päätös: Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus.

