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Aika
Paikka

13.9.2021 klo 13.33 – 13.58
Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää, Teams

Saapuvilla

Virkkunen Matti
Rämö Eve
Alén Anne
Laiho Mia
Lappalainen Annika
Ylinen Erkki
Lahtinen Teemu

puheenjohtaja, etä
varapuheenjohtaja, etä
jäsen, etä
jäsen
jäsen
jäsen, paikalla
jäsen, etä

Heinonen Katariina
kalla

vs. kuntayhtymän johtaja, esittelijä, pai-

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Asiat

Pöytäkirjan
tarkastustapa

Pöytäkirjan
allekirjoitus ja
varmennus

Pöytäkirjan
tarkastus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

64
65
66
67
68

§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ Pöytäkirjan tarkastaminen
§ Kuntayhtymän muodon muuttaminen liikelaitoskuntayhtymäksi
§ Oikaisuvaatimusohjeet
§ Pöytäkirjan tarkastaminen kokouksessa

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Matti Virkkunen
puheenjohtaja

Pöytäkirja on tarkastettu kokouksen päätteeksi ja todettu kokouksen kulun
mukaiseksi.

Erkki Ylinen

Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Katariina Heinonen
sihteeri

Teemu Lahtinen

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä
/
2021
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64 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Hallintosäännön 33 §:n mukaan kutsu hallituksen kokoukseen lähetetään seitsemän (7) päivää ennen kokousta tai asioiden kiireellisyydestä
johtuen kutsu voidaan lähettää myös myöhempänä ajankohtana toimielimen jäsenten suostumuksella toimielimen jäsenille ja muille, joilla on
läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus.
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kuntalain mukaan kunnan muu toimielin kuin valtuusto
on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Hallintosäännön 40 §: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 laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

65 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
Hallintosäännön 43 §:n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan
johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Esitys: Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen yhteydessä 68 §.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erkki Ylinen ja Teemu Lahtinen.

66 §
KUNTAYHTYMÄN MUODON MUUTTAMINEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄKSI
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän johtaja tiedusteli keväällä
2020 jäsenkuntien ennakkokantaa siitä, voitaisiinko kuntayhtymän muoto muuttaa liikelaitoskuntayhtymäksi, jotta mahdollisiksi jäseniksi voisi
ryhtyä myös sote-kuntayhtymät.
FCG jatkoi asian selvittelyä ja keväällä 2021 antoi raportin, jonka mukaan muutos liikelaitoskuntayhtymäksi vaatii perussopimuksen ja kuntayhtymän nimen muuttamista, jotka täytyy hyväksyttää yhtymäkokouksella ja jäsenkunnissa. Lisäksi kävi ilmi, että mikäli kesällä 2021 edus-
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kunta tekee päätöksen sote-uudistuksen voimaan tulosta, liikelaitoksena toimiminen ehtii hyödyttämään kuntayhtymää vain vuoden 2022
ajan, ennen kuntayhtymän siirtymistä keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän haltuun.
Ennen eduskunnan päätöstä yhtymäkokous päätti valtuuttaa kuntayhtymän hallituksen ja johtajan jatkamaan liikelaitostamishankkeen eteenpäin vientiä.
FCG on laatinut asiakirjat, joiden pohjalta nyt syksyn aikana on vielä
mahdollista saada muutos toteutettua ensi vuoden alusta lukien. Tämä
vaatii yhteydenottoa kuntiin ja Keusoteen, jotta ne voivat viedä asiaa
eteenpäin omissa päätöksentekoelimissään.

Liite 1: Peruspääoman jakautuminen nykyisessä ja uudessa tilanteessa
(taulukko, pdf)
Liite 2: Kuntayhtymän voimassa oleva perussopimus (pdf)
Liite 3: Ehdotus uudeksi perussopimukseksi (pdf)
Liite 4: Perussopimuksen vertailu (pdf)

Esitys: Hallitus päättää
A. esittää jäsenkunnille, Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän toimintamuodon muuttamista liikelaitoskuntayhtymäksi
B. että, toimintamuodon muuttamisen edellyttämät muutokset perussopimukseen viedään jäsenkuntien hyväksyttäviksi (liitteet 2, 3 ja 4)
C. että, muutos ei vaikuta peruspääoman suuruuteen, vaan jäsenien
äänimääräosuuksiin liitteessä 1 osoitetulla tavalla
D. että, keski-Uudenmaan sotekuntayhtymä kutsutaan liittymään jäseneksi Uudenmaan päihdehuollon liikelaitoskuntayhtymään

Päätös: Hallitus päätti
A. esittää jäsenkunnille, Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän toimintamuodon muuttamista liikelaitoskuntayhtymäksi
B. että, toimintamuodon muuttamisen edellyttämät muutokset perussopimukseen viedään jäsenkuntien hyväksyttäviksi (liitteet 2, 3 ja 4)
C. että, muutos ei vaikuta peruspääoman suuruuteen, vaan jäsenien
äänimääräosuuksiin liitteessä 1 osoitetulla tavalla
D. että, keski-Uudenmaan sotekuntayhtymä kutsutaan liittymään jäseneksi Uudenmaan päihdehuollon liikelaitoskuntayhtymään
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67 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Hallintosäännön 43 §: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: Päätetään esityksen mukaisesti.

68 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN KOKOUKSESSA
Esitys: Pöytäkirja todetaan kokouksessa kokouksen kulun mukaisesti
laadituksi ja tarkastetuksi.
Päätös: Pöytäkirja tarkistettiin kokouksessa ja todettiin kokouksen kulun
mukaisesti laadituksi ja tarkastetuksi.

