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Pöytäkirjan tarkastaminen
Viranhaltijapäätökset
Hoitopäivät ja käyttöaste 1-12/2016
Hoitopäivät ja käyttöaste 1/2017
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Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuula Karhunen ja Erkki Ylinen.
Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

Janne Koivunen
puheenjohtaja

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Tuula Karhunen
Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Ismo Airinen
sihteeri

Erkki Ylinen

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä
/
2017

UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ
HALLITUS

2
PÖYTÄKIRJA 1/2017

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 Tuula Karhunen ja Erkki Ylinen.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Karhunen 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 5.12.- 31.12.2016 ja
1.1.-7.2.2017:
14.12.16/38
23.12.16/39
-----------11.1.17/1
15.1.17/2
6.2.17/3

Koulutukseen osallistuminen/Heinonen, Rautavuori
Koulutukseen osallistuminen/Karjalainen
Psykiatristen palvelujen hankinta 2017
Osittaisen hoitovapaan myöntäminen/Laanterä
Koulutukseen osallistuminen/Savonmäki

Tehdyt työsopimukset ajalla 5.12.16 -7.2.17 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 1-12/2016
Hoitopäivien määrä ja käyttöaste v. 2016 verrattuna edelliseen vuoteen
on ollut seuraava:
2015

2016

2016 käyttöaste

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

1084
1226
1188
1097
1155
1415
1683
1531
1471
1411
1344
1492

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

76,7 %
87,4
86,6
82,2
71,0
85,7
90,8
81,8
83,8
84,2
80,6
83,8

yht.

16097

18197

82,9 %

Vuonna 2016 hoitopäivien määrä oli 18 197. Se oli n. 3 200 hoitopäivää
enemmän kuin budjetissa asetettu tavoite (15 000) ja n. 2 100 hoitopäivää vuotta 2015 enemmän. Koko vuoden käyttöaste oli 82,9 %, mikä oli
9,4 % korkeampi kuin vuonna 2015 ja 13,1 % korkeampi kuin vuonna
2014. Laskennallisesti asiakkaita oli n. 50 as./vrk, joista peruskuntoutuksessa 45 as./vrk (16 504 hp) ja katkaisuhoitoyksikössä 5 as./vrk
(1 693 hp). Taloudellisesti vuoden 2016 tulos oli ylijäämäinen.
Jäsenkunnittain korkeimmat hoitopäivien määrät kertyivät seuraavasti
(suluissa muutos edelliseen vuoteen):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vantaa
Helsinki
Espoo
Nurmijärvi
Hyvinkää
Lohja
Järvenpää
Vihti
Orimattila
Kerava

Muiden kuin jäsenkuntien
raavat:
1.
Sipoo
2.
Valtio
3.
Kuopio
4.
Mikkeli

5794
3042
2125
1093
1007
769
425
355
283
258

(+ 741)
(+ 1015)
( - 225)
(+ 188)
(+ 337)
(+ 547)
(+ 118)
(- 240)
(+ 175)
(- 221)

korkeimmat hoitopäivien määrät olivat seu435
410
248
209

(16)
(- 155)
(+ 248)
(+ 154)
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Tarkemmin vuoden 2016 tuloksesta raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivät ja käyttöasteen 1-12/2016 tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.

5§
KÄYTTÖASTE 1/2017
Hoitopäivien kokonaismäärä ja käyttöaste on alkuvuonna ollut seuraava:

tammikuu

2016

2017

käyttöaste %

1427

1568

84,3

Katkaisuhoidossa hoitopäiviä (sis. kokonaismäärään) kertyi tammikuussa 147, käyttöaste 79,0 % (v. 2016 71,5 %).

Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivät ja käyttöasteen 1/17 tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
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6§
TILINPÄÄTÖS 2016
Kuntalain 68 §:n 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 69 §:n 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 70 §:n 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 71 §:n 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 73 §:n 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.
Kuntalain 75 §:n mukaan 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.
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Valtuusto (yhtymäkokous) päättää toimenpiteistä, joihin
tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt
muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen
yhtymäkokous päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.
Tasekirja 2016 on esityslistan liitteenä. Tasekirja sisältää
toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja
liitetiedot.
Liite 1: Tasekirja 2016
Kuntayhtymän ylläpitämän Ridasjärven päihdehoitokeskuksen
toiminnasta v. 2016 voidaan yleisesti todeta seuraavaa:
Hoitopäiviä kertyi kaikkiaan 18 197. Edelliseen vuoteen verrattuna määrä lisääntyi 2 100 hoitopäivällä ja lähes 3 000 hoitopäivällä vuoteen
2014 verrattuna. Käyttöaste oli 82,9 % (v. 2015 73,5 % ja 2014 69,8 %)
vaihdellen kuukausittain 71 %:n ja 91 %:n välillä. Asiakkaiden eri käyntikertoja oli yhteensä 675 (v. 2015 619). Muiden kuin jäsenkuntien hoitopäiviä oli 2 231 (v. 2015 2 240), mikä oli 12,3 % kaikista hoitopäivistä
(v. 2015 13,9 %).
Ikääntyneille päihdekuntoutujille tarkoitettu Setriyhteisö keräsi vuoden
aikana 4 099 hoitopäivää, mikä oli 18 % enemmän kuin edellisenä
vuonna (v. 2015 3 361 hp). Katkaisu- ja vieroitusyksikön hoitopäiviä kertyi 1 693 käyttöasteen ollessa 77,1 % (v. 2015 1 329 hp) ja opioidikorvaushoidossa olleiden hoitopäiviä 1 662 (+ 333 hp).
Kuntayhtymän toimintatuotot olivat 3 323 000 euroa. Toimintakulut vastaavasti olivat 2 956 000 euroa. Toimintakatteeksi muodostui siten 367
000 euroa. Poistojen suuruus oli 96 000 euroa, jolloin tilikauden tulos
muodostui 271 000 ja poistoerojen lisäyksen ja vähennyksen jälkeen
320 000 euroa ylijäämäiseksi.
Yksityiskohtaisemmin kuntayhtymän taloutta ja toimintaa selostetaan
liitteessä 1.
Esittelijä esittää, että hallitus esittäisi yhtymäkokoukselle tilikauden 2016
tuloksen osalta seuraavaa:
-

siirretään tilikauden ylijäämä 319 741,00 euroa edellisten
tilikausien yli-/alijäämätilille,
hyväksytään tasekirjaan (liite 1) sisältyvät vuoden 2016
toimintakertomus ja tilinpäätös.

Esitys: Hallitus päättää
a) hyväksyä tasekirjaan (liite 1) sisältyvän vuoden 2016 toimintakertomuksen ja esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyisi sen,
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b) hyväksyä tasekirjaan (liite 1) sisältyvän vuoden 2016
tilinpäätöksen, johon sisältyy tulo- ja menoarvioiden poikkeamat,
allekirjoittaa tilinpäätöksen ja esittää yhtymäkokoukselle, että se
hyväksyisi sen,
c) esittää yhtymäkokoukselle tilikauden 2016 tuloksen osalta, että
tilikauden ylijäämä 319 741,00 euroa siirretään edellisten tilikausien
yli-/alijäämätilille.

Päätös: Hallitus päätti
a) hyväksyä tasekirjaan (liite 1) sisältyvän vuoden 2016 toimintakertomuksen ja esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyisi sen,
b) hyväksyä tasekirjaan (liite 1) sisältyvän vuoden 2016 tilinpäätöksen,
johon sisältyy tulo- ja menoarvioiden poikkeamat, allekirjoittaa tilinpäätöksen ja esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyisi sen,
c) esittää yhtymäkokoukselle tilikauden 2016 tuloksen osalta, että tilikauden ylijäämä 319 741,00 euroa siirretään edellisten tilikausien
yli-/alijäämätilille.
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7§
RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN JA PÄIHDEHOITOKESKUKSEN VÄLINEN PUITESOPIMUS
Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen ja Ridasjärven päihdehoitokeskuksen välillä on syksystä 2014 tehty yhteistyötä, jonka tarkoituksena
on ollut sijoittaa sakkovankeja päihdekuntoutukseen Ridasjärvelle. Yhteistyötä on tehty kokeiluluonteisesti ja siitä on sovittu aina vuosittain.
Kokeilun puitteissa on n. 20 sakkovankia vuodessa lähetetty Ridasjärvelle lähinnä Keravan vankilasta saamaan kuntoutusta. Kokemukset yhteistyöstä ovat olleet rohkaisevia ja kaikkia osapuolia tyydyttäviä.
Hyvistä kokemuksista johtuen on joulukuussa 2016 pidetyssä yhteistyöneuvottelussa sovittu, että kokeilutoiminnasta voitaisiin siirtyä pysyvämpään yhteistyöhön vankien päihdekuntoutuksen järjestämisessä. Neuvottelun tuloksena on 20.12.2016 allekirjoitettu puitesopimus, jossa Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen ja Ridasjärven päihdehoitokeskuksen välillä sovitaan sakkovankien sijoittamisesta ulkopuoliseen päihdehoitolaitokseen rangaistuksen aikana. Sopimus on voimassa 1.1.2017
lukien. Koska sopimus on toistaiseksi voimassa oleva, on tarpeen, että
hallitus omalta osaltaan hyväksyy sopimuksen allekirjoittamisen. Itse
sopimus on nähtävillä kokouksessa.
Esitys: Hallitus merkitsee asiassa tehdyt toimenpiteet tiedoksi ja omalta
osaltaan hyväksyy Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen ja Ridasjärven
päihdehoitokeskuksen välillä 20.12.2016 allekirjoitetun puitesopimuksen
sakkovankien sijoittamisesta ulkopuoliseen päihdehoitolaitokseen rangaistuksen aikana.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
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8§
KILPAILUKYKYSOPIMUKSESTA JOHTUVAT TYÖAJAN PIDENNYKSET KUNTAYHTYMÄSSÄ
Kilpailukykysopimuksen mukaan kunta-alalla pidennetään työaikaa keskimäärin 24 tunnilla/v ansiotasoa muuttamatta. Pidentämisellä halutaan
parantaa kilpailukykyä ja nostaa tuottavuutta.
Työajan pidennys tulee voimaan 1.2.2017 ja on voimassa toistaiseksi.
Työaikaa pidennetään puollella tunnilla viikossa ja se koskee kaikkia
työntekijöitä. Osa-aikaisten työaika pitenee samassa suhteessa.
Kuntayhtymän johtaja ja laitoksen luottamusmies (JHL) ovat 19.1.2017
neuvotelleet työajan pidennyksen käytännön soveltamisesta kuntayhtymässä. Neuvottelussa on päädytty tulokseen, jonka mukaan
1. työajan pidennys astuu kaikilla työntekijöillä voimaan maanantaina 20.2.17, jolloin jaksotyötä tekevillä alkaa uusi työvuorojakso,
2. jaksotyötä tekevillä kuhunkin työviikkoon lisätään puoli tuntia eli
1½ tuntia kolmen viikon jaksoon,
3. yleis- ja toimistotyöaikaa tekevillä puolen tunnin lisäys viikkotyöaikaan sijoitetaan kunkin viikon perjantaihin, joko aamuun tai iltapäivään.
Esitys: Hallitus päättää hyväksyä yllä olevan neuvottelutuloksen työajan
pidennyksestä sovellettavaksi kuntayhtymässä.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
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9§
MUUT ASIAT
1. Kuntayhtymän johtajan vuosiloma (hall.pj)
Kuntayhtymän johtaja anoo vuosilomaa ajalle 16.-19.3. ja 26.5.17.
Esitys: Hyväksytään anomuksen mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin esitys anomuksen mukaisesti.
2. Katkaisuhoitoyksikön laajentaminen
Käsittely: Hallitus keskusteli katkaisu- ja vieroitusyksikön laajentamisen tilanteesta. Todettiin mm., että laajennus 12-paikkaiseksi
yksiköksi merkitsisi peruskuntoutuspaikkojen vähentämistä kuudella paikalla. Niille on kuitenkin ollut kysyntää vuoden 2016 aikana. Todettiin myös, että on otettava huomioon, ettei tulevan sote- ja maakunta-alueen intressissä välttämättä ole laajennetun
katkoyksikön ylläpitäminen Ridasjärvellä.
Päätös: Hallitus merkitsi käydyn keskustelun tiedoksi todeten,
ettei laajennuksesta päättämiselle juuri nyt ole edellytyksiä.

10 §
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.

