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Aika
Paikka

6.5.2015 klo 9.30 -11.30
Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää

Saapuvilla

Koivunen Janne
Karhunen Tuula
Laiho Mia
Vepsä Sinikka
Villo Pertti
Ylinen Erkki

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varapuheenjohtaja

Airinen Ismo

kuntayhtymän
sihteeri

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Asiat

Pöytäkirjan
tarkastustapa

Pöytäkirjan
allekirjoitus ja
varmennus

Pöytäkirjan
tarkastus

esittelijä

ja

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

23
24
25
26
27
28

§
§
§
§
§
§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastaminen
Viranhaltijapäätökset
Hoitopäivät ja käyttöaste 1-4/ 2015
Arviointikertomus vuodelta 2014/yhtymäkokous
Selvitys sakkovankien sijoittamisesta päihdehoitokeskukseen ajalla
22.10.2014 -30.4.2015
29 § Muut asiat
30 § Oikaisuvaatimusohjeet
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mia Laiho ja Sinikka Vepsä.
Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

Janne Koivunen
puheenjohtaja

Ismo Airinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Mia Laiho
Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

johtaja,

Sinikka Vepsä

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa
Hyvinkään Ridasjärvellä
/
2015
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23 §
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
päätösvaltaisuuden.

toteaa

kokouksen

laillisuuden

ja

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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24 §
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 Eve Rämö ja Sinikka Vepsä.
Lisäksi esitetään merkittäväksi pöytäkirjaan, että kokouksen aluksi
hallitus tutustui Laitilannummen maa-aineksen ottoalueeseen.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mia Laiho ja Sinikka Vepsä.
Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.
Pöytäkirjaan merkittiin, että kokouksen aluksi
Laitilannummen maa-aineksen ottoalueeseen.

hallitus

tutustui
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25 §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Hallitus päätti kokouksessaan 27.1.2005 § 10 toimivallan siirtämisestä
ja kuntalain 51 §:n mukaisesta otto-oikeudesta luopumisesta § 11.

Liitteenä luettelo kuntayhtymän johtajan päätöksistä 30.3.- 23.4.2015
(liite 1).

Päätökset on tehty siirretyn toimivallan mukaisesti.

Esitys: Merkitään päätökset tiedoksi. Niihin päätöksiin, joihin
hallituksella olisi kuntalain 51 §:n mukainen otto-oikeus, se ei ottooikeuttaan käytä.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.
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26 §
HOITOPÄIVÄT JA KÄYTTÖASTE 1-4/2015
Hoitopäivätoteuma 1-4 /2015 verrattuna edelliseen vuoteen on ollut
seuraava:

tammikuu
helmikuu
maaliskuu
huhtikuu
toukokuu
kesäkuu
heinäkuu
elokuu
syyskuu
lokakuu
marraskuu
joulukuu
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Yhteensä

2010
1 087
1 187
1 450
1 480
1 334
1 534
1 473
1 618
1 485
1 662
1 691
1 561
17 562

2014

2015

käyttöaste %

1296
1425
1638
1453
1170
1086
1020
907
1149
1521
1329
1287

1084
1226
1188
1097

58,3
73,0
63,9
60,9

2011
Käyttöaste %
1 605
86,3
1 546
88,9
1 442
77,5

4 593

Huhtikuun hoitopäivätoteuma tuodaan kokoukseen.

Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivätoteuman ja käyttöasteen 1-4/2015
tiedoksi.

Päätös: Merkittiin, että kokouksessa jaettiin kuntakohtainen
hoitopäivätoteuma 1-4/15. Merkittiin toteuma ja käyttöaste tiedoksi.
Lisäksi päätettiin, että 3.6. pidettävässä yhtymäkokouksessa annetaan
kokousedustajille erillinen selvitys kuntayhtymän asiakasmääristä ja
taloustilanteesta alkuvuoden valossa.
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27 §
ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014/yhtymäkokous
Hallintosäännön 29
§:n mukaan tarkastuslautakunta
antaa
yhtymäkokoukselle
vähintään
kolme
viikkoa
ennen
tilintarkastuskertomuksen
yhtymäkokouskäsittelyä
arvionsa
yhtymäkokouksen
asettamien
toiminnallisten
ja
taloudellisten
tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna. Lautakunta esittää myös
oman arvionsa tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista
sekä asianomaisen niistä antamista selityksistä ja hallituksen
toimenpiteistä. Lautakunta esittää yhtymäkokoukselle ehdotuksen
toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus
antavat aihetta.
Tarkastuslautakunta
antoi
kokouksessaan
28.4.2015
arviointikertomuksen vuodelta 2014 yhtymäkokoukselle lähetettäväksi.
Kertomus on liitteenä (liite 2).

Esitys: Hallitus päättää omalta osaltaan merkitä tarkastuslautakunnan
esittämän arviointikertomuksen vuodelta 2014 tiedoksi, keskustella siinä
tehdyistä ehdotuksista ja todeta, että kertomus käsitellään
yhtymäkokouksessa 3.6.2015.

Päätös: Hallitus merkitsi omalta osaltaan tiedoksi tarkastuslautakunnan
esittämän arviointikertomuksen vuodelta 2014, huomioi siinä hallituksen
toimintaan kohdistuneet kehotukset sekä totesi, että kertomus
käsitellään yhtymäkokouksessa 3.6.2015.
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PÄIHDEHOITOKESKUKSEEN

AJALLA

Etelä-Suomen
rikosseuraamusalueen
ja
Ridasjärven
päihdehoitokeskuksen välillä tehtiin heinäkuussa 2014 sopimus, jossa
sovittiin
vantaalaisten
sakkovankien
sijoittamisesta
päihdekuntoutukseen Ridasjärvelle. Sopimus oli määräaikainen vuoden
2014 loppuun. Joulukuussa 2014 sopimusta laajennettiin koskemaan
kaikkia Etelä-Suomen rikosseuraamusalueeseen kuuluvia kuntia.
Samalla sopimusta jatkettiin vuoden 2015 loppuun saakka.
Ensimmäinen sopimuksen puitteissa päihdekuntoutukseen sijoitettu
sakkovanki saapui Ridasjärvelle 22.10.14. Tämän jälkeen vankeja on
ollut kuntoutuksessa 11 eri henkilöä (päättyneet jaksot) ja hoitopäiviä on
kertynyt n. 400. Lähes kaikki vangit ovat olleet Helsingistä tai Vantaalta.
Vankien keskimääräinen kuntoutusjakson pituus on ollut 35 vrk. Osa
vangeista on päättänyt kuntoutuksen vankeusajan päätyttyä, osalle on
vangin kotikunnan kanssa neuvoteltu jatkokuntoutusjakso kunnan
maksaessa jatkokuntoutuksen. Vankeusajan sijoituksen on maksanut
Rikosseuraamusvirasto. Tarkastelujaksolta on Riseä laskutettu n.
60 000 euron suuruisella summalla.
Vangit on sijoitettu kuntoutusyhteisöihin muiden kuntoutujien joukkoon.
Kokemukset vangeista kuntoutujina ovat olleet pääosin myönteisiä. Yksi
vanki on poistunut laitoksesta ilman lupaa kesken kuntoutuksen ja kaksi
vankia on jouduttu uloskirjoittamaan päihdekäytön vuoksi. Vankien
motivaatio kuntoutukseen ja raittiuteen on vaihdellut. Yleisesti ottaen
voidaan todeta, että motivaatiota on voitu selvästi nostaa
kuntoutusjakson aikana.
Rikosseuraamusviraston kanssa on sovittu, että sopimuksen
toteutumisesta ja siitä saaduista kokemuksista sekä sopimuksen
mahdollisesta jatkosta keskustellaan alkusyksystä 2015. Tähän
mennessä päihdehoitokeskuksen puolelta saadut kokemukset
viittaisivat siihen, ettei sopimuksen jatkamiselle näyttäisi olevan esteitä.

Esitys: Hallitus merkitsee saadun selvityksen
sijoittamisesta päihdehoitokeskukseen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin ao. selvitys tiedoksi.

sakkovankien
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29 §
MUUT ASIAT
1. Laitilannummen maa-ainesten ottoalue
Päätös: Hallitus päätti, tutustuttuaan kyseiseen alueeseen, että
maa-aineksen ottoa koskeva lupaprosessi saatetaan kuntayhtymän
puolelta loppuun esitetyssä muodossa hyväksyen kuitenkin sen
mahdollisuuden, että ottoaluetta rajataan tarvittaessa maisemaarvot huomioivalla tavalla.

30 §
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:

