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Aika
Paikka

14.2.2018 klo 09.40 – 11.10
Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää

Saapuvilla

Koivunen Janne
Alén Anne
Laiho Mia
Rämö Eve
Osman-Sovala Zahra
Ylinen Erkki

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen

Airinen Ismo

kuntayhtymän johtaja, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus
Asiat

Pöytäkirjan
tarkastustapa
Pöytäkirjan
allekirjoitus ja
varmennus

Pöytäkirjan
tarkastus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
1§
2§
3§
4§
5§
6§
7§
8§
9§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastaminen
Viranhaltijapäätökset
Hoitopäivät ja käyttöaste 1-12/2017
Hoitopäivät ja käyttöaste 1/2018
Tilinpäätös 2017
Oikaisuvaatimus/AM
Muut asiat
Oikaisuvaatimusohjeet

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eve Rämö ja Erkki Ylinen.
Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

Janne Koivunen
puheenjohtaja

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Eve Rämö

Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Ismo Airinen
sihteeri

Erkki Ylinen

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä
/
2018
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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 58 §:n mukaan kunnan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntalain 86 §:n
mukaan kuntayhtymän hallituksen päätösvaltaisuuteen sovelletaan, mitä
58 §:ssä on säädetty.
Hallintosäännön 39 §:n mukaan hallituksen esittelijänä toimii kuntayhtymän johtaja, ellei hallitus ole jonkin asian kohdalta toisin päättänyt.
Esitys: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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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 Teemu Lahtinen ja Eve Rämö.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eve Rämö ja Erkki Ylinen. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.
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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 7.12.- 31.12.2017 ja
1.1.-7.2.2018:
20.12.17/33
20.12.17/34
22.12.17/35
-----------12.1.18/1
15.1.18/2
16.1.18/3

Psykiatristen palvelujen hankinta 2018
Työnohjauksen hankinta 2018
Opintovapaan myöntäminen/Kosonen
Koulutukseen osallistuminen/Kosenius
Tutkimuslupa/Nikkilä
Koulutuksiin osallistuminen/Karjalainen

Tehdyt työsopimukset ajalla 7.12.17 -7.2.18 ovat nähtävillä kokouksessa.
Päätökset on tehty siirretyn toimivallan mukaisesti.
Esitys: Merkitään päätökset tiedoksi. Niihin päätöksiin, joihin hallituksella olisi kuntalain 51 §:n mukainen otto-oikeus, se ei otto-oikeuttaan käytä.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
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4§
HOITOPÄIVIEN MÄÄRÄ JA KÄYTTÖASTE 1-12/2017
Hoitopäivien määrä ja käyttöaste v. 2017 verrattuna edelliseen vuoteen
on ollut seuraava:
2016

2017

2017 käyttöaste

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

1427
1521
1610
1480
1321
1542
1689
1522
1508
1567
1451
1559

1568
1416
1636
1293
1387
1393
1502
1563
1438
1379
1132
1220

84,3 %
84,3
88,0
71,8
74,6
77,4
80,8
84,0
79,9
74,1
62,9
65,6

yht.

18197

16927

77,3 %

Vuonna 2017 hoitopäivien määrä oli 16 927. Se oli n. 1 400 hoitopäivää
enemmän kuin budjetissa asetettu tavoite (15 500) ja n. 1 300 hoitopäivää vuotta 2016 vähemmän. Koko vuoden käyttöaste oli 77,3 %, mikä
oli 5,6 % alempi kuin vuonna 2016 mutta 7,5 % korkeampi kuin vuonna
2015. Laskennallisesti asiakkaita oli n. 46 as./vrk, joista peruskuntoutuksessa 42 as./vrk (15 498 hp) ja katkaisuhoitoyksikössä 4 as./vrk
(1 429 hp). Taloudellisesti vuoden 2017 tulos oli ylijäämäinen.
Jäsenkunnittain korkeimmat hoitopäivien määrät kertyivät seuraavasti
(suluissa muutos edelliseen vuoteen):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vantaa
Helsinki
Hyvinkää
Espoo
Vihti
Nurmijärvi
Kerava
Lohja
Järvenpää
Tuusula
Karkkila

5361
3889
1913
1482
434
262
257
250
229
218
204

((+
(+
((+
((((((+

433)
847)
906)
643)
79)
831)
1)
519)
196)
34)
34)

Muiden kuin jäsenkuntien korkeimmat hoitopäivien määrät olivat seuraavat:
1.
2.
3.

Valtio
Mikkeli
Sipoo

368
206
135

(((-

42)
3)
300)
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Tarkemmin vuoden 2017 tuloksesta raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivät ja käyttöasteen 1-12/2017 tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.

5§
KÄYTTÖASTE 1/2018
Hoitopäivien kokonaismäärä ja käyttöaste on alkuvuonna ollut seuraava:

tammikuu

2017

2018

käyttöaste %

1568

1049

56,4

Katkaisuhoidossa hoitopäiviä (sis. kokonaismäärään) kertyi tammikuussa 155, käyttöaste 83,3 %.

Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivät ja käyttöasteen 1/18 tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
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6§
TILINPÄÄTÖS 2017
Kuntalain mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta
on laadittava tilinpäätös, joka saatetaan valtuuston käsiteltäväksi
tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, ja niiden liitetiedot sekä
talousarvion toteutumisvertailu.
Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden
kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätös kunnassa ja
kuntayhtymässä on laadittava maaliskuun loppuun mennessä ja
saatettava valtuuston tai yhtymäkokouksen käsiteltäväksi kesäkuun
loppuun mennessä. Perussopimuksen 19 §:n mukaan tilinpäätöksen
allekirjoittaa hallituksen jäsenet ja esittelijä.
Kuntalain mukaan toimintakertomus on osa kunnan tai
kuntayhtymän tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä
on selvittää yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Toimintakertomuksessa on
myös annettava tietoja sellaisista kuntayhtymäntalouteen liittyvistä
olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa ja
taseessa.
Kuntalain mukaan hallituksen on toimintakertomuksessaan ja
sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä
sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.
Perussopimuksen 19 §:n mukaan hyväksyessään tilinpäätöksen
yhtymäkokous päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja
tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.
Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava
valtuuston (yhtymäkokouksen) päätettävät hallinnon ja talouden
tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston
(yhtymäkokouksen) asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
toteutuneet.
Kuntalain mukaan tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun
mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Havaitsemistaan epäkohdista tilintarkastajien on viipymättä ilmoitettava tarkastuslautakunnalle ja tarvittaessa myös hallitukselle. Tilintarkastajien on annettava valtuustolle (yhtymäkokoukselle) kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös
hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja ao. toimielimen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.
Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa
tehdyistä muistutuksista asianomaisen selitys sekä hallituksen lausunto.
Valtuusto (yhtymäkokous) päättää toimenpiteistä, joihin
tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt
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muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen
yhtymäkokous päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.
Tasekirja 2017 on esityslistan liitteenä. Tasekirja sisältää
toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja
liitetiedot.
Liite 1: Tasekirja 2017
Kuntayhtymän ylläpitämän Ridasjärven päihdehoitokeskuksen
toiminnasta v. 2017 voidaan yleisesti todeta seuraavaa:
Hoitopäiviä kertyi kaikkiaan 16 927. Edelliseen vuoteen verrattuna määrä väheni 1 270 hoitopäivällä mutta lisääntyi 830 hoitopäivällä vuoteen
2015 verrattuna. Käyttöaste oli 77,3 % (v. 2016 82,9 % ja v. 2015 73,5
%) vaihdellen kuukausittain 62,9 %:n ja 88 %:n välillä. Asiakkaiden eri
käyntikertoja oli yhteensä 646 (v. 2016 675). Muiden kuin jäsenkuntien
hoitopäiviä oli 1 593 (v. 2016 2 231), mikä oli 9,4 % kaikista hoitopäivistä (v. 2016 12,3 %).
Ikääntyneille päihdekuntoutujille tarkoitettu Setriyhteisö keräsi vuoden
aikana 4 179 hoitopäivää, mikä oli 80 hp enemmän kuin edellisenä
vuonna. Katkaisu- ja vieroitusyksikön hoitopäiviä kertyi 1 429 käyttöasteen ollessa 65,3 % (v. 2016 1693 hp) ja opioidikorvaushoidossa olleiden hoitopäiviä 1 859 (1 662 hp v. 2016).
Kuntayhtymän toimintatuotot olivat 3 195 000 euroa. Toimintakulut vastaavasti olivat 3 116 000 euroa. Toimintakatteeksi muodostui siten 79
000 euroa. Poistojen suuruus oli 98 000 euroa, jolloin tilikauden tulos
muodostui -18 000 ja poistoeron vähennyksen jälkeen 30 000 euroa ylijäämäiseksi.
Yksityiskohtaisemmin kuntayhtymän taloutta ja toimintaa selostetaan
liitteessä 1.
Esittelijä esittää, että hallitus esittäisi yhtymäkokoukselle tilikauden 2017
tuloksen osalta seuraavaa:
-

siirretään tilikauden ylijäämä 30 157,00 euroa edellisten
tilikausien yli-/alijäämätilille,
hyväksytään tasekirjaan (liite 1) sisältyvät vuoden 2017
toimintakertomus ja tilinpäätös.

Esitys: Hallitus päättää
a) hyväksyä tasekirjaan (liite 1) sisältyvän vuoden 2017 toimintakertomuksen ja esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyisi sen,
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b) hyväksyä tasekirjaan (liite 1) sisältyvän vuoden 2017
tilinpäätöksen, johon sisältyy tulo- ja menoarvioiden poikkeamat,
allekirjoittaa tilinpäätöksen ja esittää yhtymäkokoukselle, että se
hyväksyisi sen,
c) esittää yhtymäkokoukselle tilikauden 2017 tuloksen osalta, että
tilikauden ylijäämä 30 157,00 euroa siirretään edellisten tilikausien
yli-/alijäämätilille.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.
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7§
OIKAISUVAATIMUS/AM
Hallitus päätti kokouksessaan 13.12.2017 § 65 kohdalla käyttää ottooikeuttaan ja siirtää kuntayhtymän johtajan tekemän päätöksen
23.11.2017/30 itselleen ja käsitellä asian seuraavassa kokouksessa.
Kj:n päätös koskee liikaa maksetun palkan takaisin perintää sosiaaliohjaaja AM:lta KVTES:n 5. luvun perusteella. Päätöksen perusteet ilmenevät kyseisen päätöksen esittelytekstistä.
Sosiaaliohjaaja AM on tehnyt kuntayhtymän johtajan päätöksestä
6.12.2017 päivätyn oikaisuvaatimuksen, jossa hän vetoaa mm. palkan
takaisin perinnän aiheuttamaan vaikeaan ja kohtuuttomaan taloudelliseen tilanteeseen, johon hän ei ole voinut varautua etukäteen. Hän hakee yleisen oikeusperiaatteen mukaisesti palkan takaisin perinnän kohtuullistamista korostaen, että takaisinperittävä palkka on maksettu pitkältä ajalta ja että hän on vilpittömästi ajatellut palkan kuuluvan hänelle.
Esittelijä toteaa, että KVTES:n 5. luvun 4 § käsittelee eläketapahtumaan
tai kuntoutustukeen johtavaa sairautta. Sen 1 mom. toteaa seuraavaa:
Viranhaltijalle/työntekijälle, jolle on virkasuhteen/työsuhteen perusteella
myönnetty toistaiseksi työkyvyttömyyseläke tai määräajaksi kuntoutustukea, ei myönnetä sairauslomaa enää palkallisena siitä alkaen, kun
hänen ehdoton oikeutensa palkan saamiseen sairausloman ajalta on
päättynyt. Ehdoton oikeus palkalliseen sairauslomaan päättyy kalenterivuoden vaihtumisesta riippumatta sen jälkeen, kun eläketapahtumaan
tai määräaikaiseen kuntoutustukeen johtaneen sairauden perusteella on
myönnetty palkallista sairauslomaa yhteensä 180 kalenteripäivän ajalta.
Kalenterivuoden vaihtuminen ei tällöin oikeuta täyteen palkkaan.
AM:n sairausloma on alkanut 5.9.2016 ja hänelle on maksettu palkkaa
3.3.2017 saakka yllä mainitun 180 kalenteripäivän perusteella. Koska
työnantaja ei ole voinut tietää sairausloman johtavan kuntoutustukeen,
on palkanmaksua jatkettu kalenterivuoden vaihtumisesta johtuen jälleen
180 kalenteripäivän ajan eli 29.6.2017 saakka. Kuntoutustuen myöntäminen on kuitenkin merkinnyt työntekijän oikeutta vain yhteen 180 kalenteripäivän pituiseen palkalliseen sairauslomajaksoon. Tämän johdosta on kuntayhtymän johtaja päättänyt palkan takaisin perinnästä ajalta
4.3. -29.6.2017.
Kuntayhtymän johtajan päätös ja AM:n tekemä oikaisuvaatimus ovat
nähtävillä kokouksessa.

Esitys: Hallitus päättää KVTES:n 5. luvun 4 §:n 1 mom:iin viitaten olla
muuttamatta kuntayhtymän johtajan 23.11.2017/30 tekemää päätöstä,
joka koskee palkan takaisin perintää sosiaaliohjaaja AM:lta.
Päätös: Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.
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8§
MUUT ASIAT

1. Kuntayhtymän johtajan vuosiloma (hall.pj)
Kuntayhtymän johtaja anoo vuosilomaa ajalle 9.3., 20.4., 30.4., 11.5.
ja 15.6.18.
Esitys: Hyväksytään anomuksen mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.

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: Hyväksyttiin esitys.

