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Aika 19.11.2020 klo 13.00-13.44 
Paikka Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää 
 
Saapuvilla  Virkkunen Matti  puheenjohtaja (etänä) 

 Laiho Mia  jäsen (etänä) 
 Rämö Eve  varapuheenjohtaja (etänä) 
 Ylinen Erkki  jäsen 
 Lappalainen Annika  jäsen (etänä) 
 Anne Alén  jäsen (etänä) 
 Teemu Lahtinen  jäsen (etänä)   
 

                                   Tienvieri Sanna    kuntayhtymän johtaja, esittelijä ja 
pöytäkirjanpitäjä 

                                
 
  
 
Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.   
 
 
Asiat  86 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
  87 § Pöytäkirjan tarkastaminen 
  88 § Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-23/yhtymäkokous 
  89 § Muut asiat      

 90 § Oikaisuvaatimusohjeet 
 

 
Pöytäkirjan 
tarkastustapa Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Annika Lappalainen ja Mia Laiho 

 Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.  
 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus Matti Virkkunen Sanna Tienvieri  

 puheenjohtaja sihteeri 
   
Pöytäkirjan 
tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
 
  
 Annika Lappalainen Mia Laiho 
 
 
Pöytäkirja on ollut 
yleisesti nähtävänä Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa 

Hyvinkään Ridasjärvellä          /        2020 
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86 §  
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. 
 
 
 
 
 
87 § 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN  
 
 
 Hallintosäännön 43 §:n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan 

johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja var-
mentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättä-
mällä tavalla. 

 
 
 
 Esitys: Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjan 

tarkastajiksi valitaan Annika Lappalainen ja Mia Laiho. 
 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Annika Lappalainen ja Mia 

Laiho. 
 
 
 
 
 



UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ  PÖYTÄKIRJA 3 
HALLITUS     11/2020 
     19.11.2020 

 

 
 
88§ TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-23/YHTYMÄKOKOUS 
 

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous pidettiin 
4.11.2020, jolloin Espoo esitti talousarvion uudelleen valmistelua niin, 
että vieroitushoitoyksikkö jatkaa toimintaa. Tätä kannatti myös Vantaa, 
Helsinki ja Kerava. Tästä syystä asiasta äänestettiin. Yhtymäkokous 
päätti äänestyksen jälkeen äänin 55,5 palauttaa talousarvion uudelleen 
valmisteluun edellyttäen ja sisällyttäen, että vieroitusyksikkö jatkaa 
toimintaa vuonna 2021.  

 
Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä 
hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen 
hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai 
useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on 
taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja –
suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset 
tavoitteet. Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että 
edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.  
 
Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät 
määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve 
katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai 
nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa 
sekä investointi- ja rahoitusosa. Se mitä kuntalaissa säädetään, on 
voimassa soveltuvin osin myös kuntayhtymässä.  
 
Yhtymäkokouksen antaman talousarvio- ja taloussuunnitelmaohjeen 
mukaan suunnitelmakehykset valmistellaan taloustoimistossa. Kehykset 
perustuvat edelliseen hyväksyttyyn taloussuunnitelmaan ja viimeksi 
valmistuneeseen tilinpäätökseen. Kehyksistä ja muista annettavista 
ohjeista ja perusteista päättää hallitus. Valmistelussa tulee ottaa 
huomioon mahdolliset jäsenkuntien esitykset toiminnan kehittämisestä.  
 
Edellä mainitun ohjeen mukaisesti yhtymäkokous hyväksyy määrärahat 
ja tuloarviot seuraavien toimintojen osalta: hallinto ja laitostoiminta. 
Hallitus puolestaan hyväksyy käyttösuunnitelmat, osamäärärahat ja 
osatuloarviot seuraavien toimintojen osalta: luottamushenkilöt, 
yleishallinto, laitos, hoitotyö, kuntoutus ja tukipalvelut. 
 
Yhtymäkokous määrää talousarvion hyväksymisen yhteydessä ne 
palvelut, joista palvelumaksuja peritään ja vahvistaa palvelumaksujen 
yleiset perusteet. Hallitus vahvistaa palvelujen yksikköhinnat ja määrää 
palvelumaksujen laskutusajat. 
 
Perussopimuksen 15 §:n mukaan palvelumaksujen perusteena on 
omakustannushinta, joka sisältää kaikki palvelujen tuottamisesta 
kuntayhtymälle talousarvion mukaan aiheutuvat välittömät ja välilliset 
kustannukset sekä pääomakustannukset. Yksikköhintoja määrättäessä 
arvioidaan palvelusuoritteiden määrä ja asiakkailta perittävien 
maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan muiden tulojen määrä. 
Yksikköhintoja voidaan muuttaa toimintavuoden aikana talousarvion 
hyväksyttyyn muutokseen perustuen ja niin, että yksikköhintoja 



UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ  PÖYTÄKIRJA 4 
HALLITUS     11/2020 
     19.11.2020 

 

korottava muutos voi tulla voimaan aikaisintaan ilmoitusta seuraavan 
toisen kuukauden alusta lukien.  
 
Perussopimuksen 11 §:n mukaan kuntayhtymä suorittaa jäsenkuntien 
peruspääomaosuuksille kolmen kuukauden helibor-vuosikorkoa 
vastaavan vuotuisen koron vähennettynä yhdellä prosenttiyksiköllä. 
Korko voi kuitenkin olla enintään neljä prosenttiyksikköä. Maksettava 
korko tulisi sisällyttää jäsenkunnilta perittävään palvelumaksuun, jolloin 
palveluja käyttävät kunnat tavallaan maksaisivat korkoa sijoittamalleen 
pääomalle. Useimmin palveluja käyttävän kunnan osalta nettotulos olisi 
negatiivinen. Tästä syystä talousarvioon ei esitetä määrärahaa 
peruspääoman koron maksamiseksi jäsenkunnille.  
 
Hallintosäännön 26 §:n mukaan yhtymäkokous päättää rahoituksen 
hoitamisen perusteista, joiden mukaisesti hallitus päättää rahoituksen 
hoitamisesta ja lainanotosta. Maksuvalmiuden turvaamiseksi kaikissa 
tilanteissa on perusteltua päättää mahdollisen tilapäislainan ottamisesta 
tarvittaessa. 

   
  Keskeisiä talousarvioon 2021 liittyviä lähtökohtia ovat: 
 

- hoitopäivien määräksi on arvioitu 15 500 
- perushoitopäivän hinta jäsenkunnille on 120 euroa/vrk, ei-

jäsenkuntien vuorokausihinta on 147 euroa/vrk, 
- ikääntyneiden yhteisön (Setriyhteisö) jäsenkuntien vuorokausihinta 

on 160 euroa. Muiden kuntien hinta on 180 euroa, 
- korvaushoidossa olevien asiakkaiden vuorokausihinta jäsenkunnille 

on 173 euroa. Muut kunnat 198 euroa, 
- asiakkaiden maksama vuorokausihinta 40,00 euroa,   
- talousarvio sisältää 52 000 euroa metsänmyyntituloja, mikä 

noudattaa metsäsuunnitelman mukaisia hakkuutavoitteita 
- henkilöstökustannukset vähenevät tukipalveluiden esimiehen 

vakanssin verran 
 

Tarkemmat talousarvioon 2021 ja taloussuunnitelmaan 2022-23 liittyvät 
lähtökohdat ilmenevät liitteenä olevasta talousarvioehdotuksesta. 
 

 
Liite n:o 1 Ehdotus talousarvioksi 2021 ja taloussuunnitelmaksi 2022-
23 
 
 
 
 
Esitys: Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se 
 
1. Päättää, että peruspääomalle ei vuonna 2020 makseta korkoa. 

Päätöstä tulee perussopimuksen 11 §:n mukaan kannattaa 
vähintään 2/3 kokouksessa saapuvilla olevien edustajien 
äänimäärästä. 
 

2. Vahvistaa hoitopäivätavoitteeksi 15 500 hoitopäivää ja 
hoitopaikkamääräksi 54. 
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3. Vahvistaa  
 

-perushoitopäivämaksuksi 120 euroa/vrk jäsenkunnilta ja 147 
euroa/vrk muilta kunnilta, 
-ikääntyneiden yhteisön hoitopäivämaksuksi 160 euroa/vrk 
jäsenkunnilta ja 180 euroa/vrk  muilta kunnilta, 
-opioidikorvaushoidossa olevien hoitopäivämaksuksi 173 euroa/vrk 
jäsenkunnilta ja 198 euroa/vrk muilta kunnilta, 

 
4. Vahvistaa asiakkaalta perittäväksi sosiaalipalvelun asiakasmaksuksi 

40,00 euroa/vrk. Mikäli valtio päätöksillään muuttaa sosiaalipalvelun 
asiakasmaksua, voi yhtymähallitus tehdä tarpeelliset tarkistukset. 
Hallitus oikeutetaan tarkastelemaan perittävää hintaa myös silloin, 
kun palveluja myydään ulkopuolisille tahoille (esim. valtiolle 
vankilayhteistyön kautta) tai myytävä palvelu on joku muu kuin 
hoitovuorokausi (esim. kotiin vietävä päihdekuntoutus).  

 
5. Hyväksyy liitteenä olevan talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 

2022-23. 
 

6. Oikeuttaa hallituksen tarvittaessa ottamaan tilapäislainaa 
maksuvalmiuden turvaamiseksi tai investointien rahoittamiseksi. 
Luoton määrä voi tässä tapauksessa olla enintään 200 000 euroa.  

 
 

 
 

  Päätös: 
 

Hallitus päätti esittää yhtymäkokoukselle, että se 
 

1. Päättää, että peruspääomalle ei vuonna 2020 makseta korkoa. 
Päätöstä tulee perussopimuksen 11 §:n mukaan kannattaa 
vähintään 2/3 kokouksessa saapuvilla olevien edustajien 
äänimäärästä. 

 
2. Vahvistaa hoitopäivätavoitteeksi 15 500 hoitopäivää ja 

hoitopaikkamääräksi 54. 
 

3. Vahvistaa  
 

-perushoitopäivämaksuksi 120 euroa/vrk jäsenkunnilta ja 147 
euroa/vrk muilta kunnilta, 
-ikääntyneiden yhteisön hoitopäivämaksuksi 160 euroa/vrk 
jäsenkunnilta ja 180 euroa/vrk  muilta kunnilta, 
-opioidikorvaushoidossa olevien hoitopäivämaksuksi 173 euroa/vrk 
jäsenkunnilta ja 198 euroa/vrk muilta kunnilta, 

 
4. Vahvistaa asiakkaalta perittäväksi sosiaalipalvelun 

asiakasmaksuksi 40,00 euroa/vrk. Mikäli valtio päätöksillään 
muuttaa sosiaalipalvelun asiakasmaksua, voi yhtymähallitus 
tehdä tarpeelliset tarkistukset. Hallitus oikeutetaan 
tarkastelemaan perittävää hintaa myös silloin, kun palveluja 
myydään ulkopuolisille tahoille (esim. valtiolle vankilayhteistyön 
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kautta) tai myytävä palvelu on joku muu kuin hoitovuorokausi 
(esim. kotiin vietävä päihdekuntoutus).  

 
5. Hyväksyy liitteenä olevan talousarvion 2021 ja 

taloussuunnitelman 2022-23. 
 
Oikeuttaa hallituksen tarvittaessa ottamaan tilapäislainaa maksuvalmiuden turvaamiseksi tai 
investointien rahoittamiseksi. Luoton määrä voi tässä tapauksessa olla enintään 200 000 euroa. 
 
89 § 
MUUT ASIAT 
 

- yhtymäkokouksen ajankohdaksi sovittiin 9.12 klo 13. 
 
 

90 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 
 
 Hallintosäännön 42 §:n mukaan toimielimen pöytäkirjaan merkitään 

laillisuustietoina oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus; puheenjohtajan 
allekirjoitus; pöytäkirjan varmennus; merkintä pöytäkirjan tarkastuk-
sesta; sekä merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut ylei-
sesti nähtävänä.  

  
Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset 
ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä vali-
tusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä 
valituskirjaan on liitettävä. 

 
 
 Esitys: Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus. 
 
 
  Päätös: Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus. 
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