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Aika

29.1.2020 klo 09.32-11.26

Paikka

Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää

Saapuvilla

Virkkunen Matti
Alén Anne
Lahtinen Teemu
Laiho Mia
Lappalainen Annika
Leppänen Päivi
Ylinen Erkki

puheenjohtaja
jäsen
jäsen, kohdasta 5§ klo 10.15
jäsen
varajäsen
varajäsen
jäsen

Tienvieri Sanna
Seppänen Jyrki

kuntayhtymän johtaja, esittelijä
tukipalveluiden esimies

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Asiat

Pöytäkirjan
tarkastustapa

Pöytäkirjan
allekirjoitus ja
varmennus

Pöytäkirjan
tarkastus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1§
2§
3§
4§
5§
6§
7§
8§
9§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastaminen
Viranhaltijapäätökset
Hoitopäivät ja käyttöaste 1-12/2019
Palkitsemiskäytäntö ja -kriteerit
Sopimus oikeudellisista asioista
Tarjouspyynnöt
Muut asiat
Oikaisuvaatimusohjeet

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mia Laiho ja Erkki Ylinen.
Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

Matti Virkkunen
puheenjohtaja

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Mia Laiho

Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Sanna Tienvieri
kuntayhtymän johtaja

Erkki Ylinen

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa
Hyvinkään Ridasjärvellä
/
2020
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1§
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 lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§
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 Mia Laiho ja Erkki Ylinen.

Päätös: Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjan
tarkastajiksi valittiin Mia Laiho ja Erkki Ylinen.
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3§
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Hallitus päätti kokouksessaan 27.1.2005 § 10 toimivallan siirtämisestä
ja kuntalain 51 §:n mukaisesta otto-oikeudesta luopumisesta § 11.
Alla luettelo kuntayhtymän johtajan päätöksistä 13.12.2019-20.1.2020
13.12.2019/33 Koulutukseen osallistuminen Sundqvist
19.12.2019/34 Valtuutus Arkkitehtitoimisto Kekkonen, Vuorento Oy:lle
rakennusluvan hakemiseen
15.01.2020/1 Opintovapaa Helén
15.01.2020/2 Opintovapaa Heinonen
15.01.2020/3 Sivutyölupa Elfvengren

Päätökset on tehty siirretyn toimivallan mukaisesti.

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

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

4§
HOITOPÄIVÄT JA KÄYTTÖASTE 1-12/2019
Hoitopäivien määrä ja käyttöaste v. 2019 verrattuna edelliseen vuoteen
on ollut seuraava:

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

2018

2019

käyttöaste %

1049
1229
1460
1395
1428
1335
1468
1306
1327
1425
1250
1055

994
1300
1428
1352
1531
1533
1391
1407
1321
1242
1411
1301

53,4
77,4
76,8
75,1
82,3
85,2
74,8
75,6
73,4
66,8
78,4
74,0
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15 727

16 211

74,4%

Vuonna 2019 hoitopäivien määrä oli 16 211. Se on 711 hoitopäivää
enemmän kuin budjetissa asetettu tavoite (15 500) ja 484 hoitopäivää
vuotta 2018 enemmän. Koko vuoden käyttöaste oli 74 %, mikä oli 2,6
% korkeampi kuin vuonna 2018.
Jäsenkuntien hoitopäivien määrät kertyivät seuraavasti (suluissa
muutos edelliseen vuoteen):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Helsinki
Vantaa
Espoo
Kerava
Kouvola
Hyvinkää
Järvenpää
Vihti
Karkkila
Lohja
Nurmijärvi
Mäntsälä
Tuusula
Orimattila
Myrskylä
Askola
Iitti
Pornainen
Pukkila

5545
3895
1421
726
562
288
270
265
228
219
186
167
98
14
12
0
0
0
0

(+ 2215)
(- 217)
(- 533)
(+ 508)
(- 6)
(- 1324)
(- 22)
(-210)
(+105)
(- 51)
(- 376)
(- 21)
(- 164)
(- 164)
(+ 12)
(-132)
(+-0)
(+-0)
(+-0)

Kun verrataan vuotta 2019 vuoteen 2018 jäsenkuntien osalta huomataan, että KeskiUudenmaan Sote-kuntayhtymän jäsenkunnat (Hyvinkää, Järvenpää, Nurmijärvi,
Mäntsälä, Pornainen ja Tuusula) vähensivät käyttöään merkittävästi, yhteensä 1907
hoitopäivää.
Kuitenkin
Helsinki
on
puolestaan
merkittävästi
lisännyt
päihdehoitokeskuksen käyttöä vuoteen 2018 verrattuna eli lisännyt hoitopäiviään
2215 päivällä, joten tällä Helsingin ostojen lisäyksellä päihdehoitokeskus on pystynyt
kompensoimaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään kuuluvien jäsenkuntien
käytön vähenemistä.
Muiden kuin jäsenkuntien korkeimmat hoitopäivien määrät olivat seuraavat:

1. Valtio
2. Mikkeli
3. Kotka

558
316
237

(+ 307)
(+ 81)
(+192)

Muiden kuin jäsenkuntien osalta ostot olivat lisääntyneet. Vuonna 2019
muut kunnat olivat ostaneet yhteensä 1 757 (+467) hoitopäivää.
Tarkemmin vuoden 2019 tuloksesta raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
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Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivät ja käyttöasteen 1-12/2019
tiedoksi.
Päätös: Hallitus merkitsi hoitopäivät ja käyttöasteen 1-12/2019 tiedoksi.

5 § PALKITSEMISKÄYTÄNTÖ- JA KRITEERIT
Kuntayhtymän hallitus velvoitti vuoden 2019 viimeisessä kokouksessaan 11.12.2019
kuntayhtymän johtajaa laatimaan suunnitelman ja määrittelemään kriteerit
henkilöstön palkitsemisesta ja palkitsemiskäytännöistä vuodesta 2020 alkaen.
Kuntayhtymän johtaja on yhdessä johtoryhmän kanssa laatinut esityksen henkilöstön
palkitsemisesta.
Liite 1: Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän palkitsemiskäytännöt liite 1

Esitys: Hallitus hyväksyy ja ottaa käyttöön uuden palkitsemiskäytännön kuluvasta
vuodesta alkaen.
Päätös: Palautetaan asia kuntayhtymän johtajalle uudelleen valmisteltavaksi.

6 § SOPIMUS OIKEUDELLISISTA ASIOISTA
Vuoden 2019 aikana Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä on ollut aivan
uudenlaisen tilanteen edessä. Kuntayhtymän johtaja on nostanut esiin ongelmaa,
mikä on koskenut Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään kuuluvien jäsenkuntien
käyttöä Ridasjärven päihdehoitokeskuksen palveluiden käytön oston suhteen. KeskiUudenmaan sote-kuntayhtymään kuuluvat jäsenkunnat, jotka kaikki ovat Uudenmaan
päihdehuollon kuntayhtymän jäsenkuntia käyttävät puitesopimuksen piirissä olevia
palveluntuottajia ja ainoastaan harkinnan (asiakastarpeen) perusteella Ridasjärven
päihdehoitokeskusta, jos puitesopimuksen piiristä ei löydy sopivaa paikkaa
asiakkaalle tai paikkoja ei löydy muualta.
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään kuuluvat kunnat itse ilmoittivat sotekuntayhtymään siirtymisvaiheessa, että kaikki kuntien voimassa olevat sopimukset
siirtyvät Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle. Lisäksi kilpailutusprosessia ajatellen
Ridasjärven päihdehoitokeskus ei olisi voinutkaan osallistua kilpailutukseen, koska
omaa toimintaa ei saa eikä voikaan kilpailuttaa.
Keski-Uudenmaan
sote-kuntayhtymään
kuuluvien
jäsenkuntien
(Hyvinkää,
Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula) omistusprosentti on
yhteensä 23,8%. Vuonna 2018 näiden kuntien yhteenlaskettu hoitopäivien ostojen
määrä oli 2916 hoitopäivää, mikä euromäärällisesti tarkoittaa 522 222,80 €.
Vuoden 2019 puoliväliin saakka Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään kuuluneet
jäsenkunnat käyttivät Ridasjärven päihdehoitokeskusta lähes normaaliin tapaan,
radikaalimpi lasku tapahtui mennessä kohti vuodenvaihdetta.
Tämän lisäksi kuntayhtymän johtajalle on tullut eteen haastavia tilanteita liittyen
henkilöstöjohtamiseen. Hallitus on aiemmin vuoden 2019 aikana pyytänyt
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mahdollisia

lakipalveluiden

Liite 2: Sopimus oikeudellisista palveluista liite 2
Liite 3: Asianajotoimisto Aika

Esitys: Hallitus hyväksyy sopimuksen oikeudellisista palveluista ja valtuuttaa
kuntayhtymän johtajan tekemään sopimuksen oikeudellisista palveluista.
Päätös: Hallitus ohjeisti kuntayhtymän johtajaa hyödyntämään ensisijaisesti julkisia
etujärjestöjä, kuten Kuntatyönantajia ja Kuntaliittoa, mutta hallitus antaa valtuudet
kuntayhtymän johtajalle tehdä sopimuksen jonkun palveluntuottajan kanssa,
mahdollisesti julkiseen puoleen erikoistuneen toimijan kanssa. Kuntayhtymän
johtajaa velvoitettiin pyytämään tarjouksia vielä muilta palveluntuottajilta.

7§ TARJOUSPYYNNÖT
Uudenmaan
päihdehuollon
kuntayhtymä
on
uudistanut
päihdekuntoutusta
yhä
asiakaslähtöisempään ja laadukkaampaan suuntaan. Osana toiminnallisia muutoksia, tarvitaan
myös tilojen uudelleen suunnittelua ja remontointia. Asiakkaiden asuintiloihin on tarkoitus rakentaa
enemmän yhteistä tilaa, joissa asiakkaat ja työntekijät pystyvät toimimaan paremmin yhteisesti.
Työntekijöille on tarkoitus rakentaa myös työskentelytiloja asiakkaiden majoitustiloihin.
Uudistuksen myötä otetaan käyttöön myös yksi asuinkäytön mahdollistava asuinrakennus, johon
voidaan jatkossa majoittaa pariskuntia ja muita asiakkaita, jotka eivät kykene tai pysty
majoittumaan muissa asuintiloissa.
Tämän rakennusurakan hinta jää alle hankintalain 25§:n määrittelemän kansallisen kynnysarvon
(rakennusurakat 150 000€), joten tämän rakennusurakan kohdalla on käytetty rajoitettua
menettelyä ja lähetetty tarjouspyyntö Uudenmaan alueen rakennusurakoitsijoille referenssien
perusteella: KaiRamix Oy:lle, Remontointi ja Rakennus Korpiaho Ky:lle, Saneerauspalvelu
Mäenpäälle sekä Rakennus ja Saneeraus Siikille. Kolme yritystä lähetti tarjouksen. Tarjoukset
liitteenä.
Liite 4 Remontointi ja Rakennus Korpiaho Ky
Liite 5 Saneerauspalvelu Mäenpää
Liite 6 Rakennus ja Saneeraus Siik
Esitys: Hallitus hyväksyy Remontointi ja Rakennus Korpiaho Ky:n tarjouksen osaamisen, yrityksen
toiminnan laajuuden ja toiminnan vakauden sekä edullisen hinnan takia.
Päätös: Hallitus siirtää asian uudelleen valmisteltavaksi. Tukipalveluiden esimiestä velvoitettiin
pyytämään vertailukelpoiset tarjoukset toimijoilta. Hallitus päättää asiasta tämän jälkeen joko
sähköpostitse tai asia tuodaan uudelleen käsittelyyn seuraavaan hallituksen kokoukseen.
8§ MUUT ASIAT
1. Taloushallinnon palvelut
Keskusteltiin mahdollisuudesta kilpailuttaa taloushallinnon palvelut kuluvan vuoden aikana.
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2. Rivitalon kunnostus
Keskusteltiin rivitalon kunnostustarpeesta
saneerauksia vaativa asuinrakennus.

ja

tulevaisuudesta.

Kyseessä

suuria

3. Avin tarkastus
Keskusteltiin Avin tulevasta työsuojelutarkastuksesta. Tarkastus liittyy Lakiiin tilaajan
selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä. (1233/2006).

4. Kuntayhtymän johtaja anoo työajantasausvapaata 9.4.2020.
Esitys: Kuntayhtymän johtajalle myönnetään työajantasausvapaa ajalle 9.4.2020.
Päätös: Hallitus myönsi Kuntayhtymän johtajalle työajantasausvapaa ajalle 9.4.2020.

9§
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.

