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Aika
Paikka

29.10.2021 klo 13.06-13.19
Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää, Teams

Saapuvilla

Virkkunen Matti etänä
Laiho Mia etänä
Lahtinen Teemu etänä
Rämö Eve etänä
Ylinen Erkki läsnä
Tienvieri Sanna

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Asiat

Pöytäkirjan
tarkastustapa
Pöytäkirjan
allekirjoitus ja
varmennus

Pöytäkirjan
tarkastus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

92 §
93 §
94 §
95 §
96 §
97 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastaminen
Kuntayhtymän hallituksen vaali/yhtymäkokous
Kuntayhtymän tarkastuslautakunnan vaali/yhtymäkokous
Muut asiat
Oikaisuvaatimusohjeet

Pöytäkirja tarkastetaan sähköpostitse.

Matti Virkkunen
puheenjohtaja

Sanna Tienvieri
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu kokouksen jälkeen sähköpostilla ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Erkki Ylinen

Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

kuntayhtymän johtaja

Teemu Lahtinen

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä
/
2021
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92 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallintosäännön 33 §:n mukaan kutsu hallituksen kokoukseen lähetetään viimeistään seitsemän 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.

93 §
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 jälkeen sähköpostitse. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Erkki Ylinen ja Teemu Lahtinen.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erkki Ylinen ja Teemu Lahtinen.
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94 §
KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEN VAALI/YHTYMÄKOKOUS

Perussopimuksen 8 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee ensimmäisessä
kuntavaalien jälkeen pidettävässä varsinaisessa yhtymäkokouksessa
hallituksen, jossa on seitsemän jäsentä ja heillä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Yhtymäkokous määrää yhden jäsenen puheenjohtajaksi
ja yhden varapuheenjohtajaksi. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavien kuntavaalien jälkeen pidettävässä ensimmäisessä varsinaisessa
yhtymäkokouksessa tai aiemmin toiminnan siirtyessä Keski-Uudenmaan
hyvinvointialueelle.
Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka kuntalain mukaan on vaalikelpoinen jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen
ei kuitenkaan valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä, eikä samaan kuntayhtymään pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö.
Tasa-arvolain 4 §:n mukaan kunnallisissa luottamustoimissa tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia tai miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Vaade koskee kaikkia kunnan ja kuntayhtymän toimielimiä. Samoin se koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.
Kuntalain 81 §:n nojalla hallituksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuna olevien
eri ryhmien saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kuntavaaleissa
säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
Kullekin puolueelle ja muulle ryhmälle tulevien paikkojen määrä lasketaan seuraavasti:
1. Ryhmän kuntayhtymän eri jäsenkunnissa kuntavaaleissa saamat
äänet lasketaan yhteen. Ne ryhmät, jotka eivät ole saaneet missään
kunnassa edustustaan peruskunnan valtuustoon, jätetään laskennan ulkopuolelle. Jos ryhmällä on valtuutettuja vain osassa jäsenkuntia, äänet lasketaan kuitenkin sellaisestakin kunnasta, jossa sillä
ei ole valtuutettuja.
2. Kunkin ryhmän vertausluvuksi otetaan edellä selostetun tavoin laskettu äänimäärä. Ryhmälle saadaan seuraavat vertausluvut jakamalla mainittu luku kahdella, kolmella, neljällä jne.
3. Kukin ryhmä saa vertauslukujensa mukaisessa järjestyksessä paikkoja niin monta kuin toimielimen jäsenmäärä edellyttää.
Hallituksen kokoonpano ryhmittäin muodostuu siten vuonna 2021 pidettyjen kuntavaalien tuloksen pohjalta seuraavaksi:

KOK

vertausluku

järjestys

paikkamäärä

196 841
98 421
65 614

1
4
6

3
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2
1

SDP

121 399
60 700

VIHR

118 930

3

1

PS

97 368

5

1

VAS

62 722

7

1

Esitys: Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se toimittaa kuntayhtymän hallituksen vaalin toimikaudeksi 2021-2024 yllä olevan paikkalukulaskelman huomioiden. Yhtymäkokous määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.
Päätös: Hallitus päätti esittää yhtymäkokoukselle, että se toimittaa kuntayhtymän hallituksen vaalin toimikaudeksi 2021-2024 yllä olevan paikkalukulaskelman huomioiden. Yhtymäkokous määrää yhden jäsenistä
puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

95 §
KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI/YHTYMÄKOKOUS
Perussopimuksen 21 §:n mukaan yhtymäkokous asettaa jäsenkuntien
valtuustojen toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestämistä varten tarkastuslautakunnan, johon kuuluu
neljä jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Yhtymäkokous
määrää yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.
Vaalikelpoisuutta määrittävät samat periaatteet kuin hallituksen jäsenen
vaalissa. Lisäksi tarkastuslautakunnan vaalikelpoisuudesta säädetään
seuraavaa:
Vaalikelpoinen ei ole
- kunnanhallituksen jäsen,
- kunnanhallituksen jäseneen tai kunnanjohtajaan hallintolain 28
§:ssa tarkoitetussa suhteessa oleva henkilö,
- kuntaan tai kunnan määräysvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön
pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö,
- henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.
Kuntalain 85 §:n perusteella säännökset ovat soveltuvin osin voimassa
kuntayhtymässä.
Tasa-arvolain 4 §:n mukaan lautakunnan jäsenistä vähintään 40 % on
oltava naisia tai miehiä. Vaatimus koskee myös varajäseniä.
Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien
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ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta suhteellisuusperiaatteen
mukaisesti.
Tarkastuslautakunnan kokoonpano ryhmittäin muodostuu siten vuonna
2021 pidettyjen kuntavaalien perusteella seuraavaksi:
vertausluku

järjestys

paikkamäärä

KOK

196 841
98 421

1
4

2

SDP

121 399

2

1

VIHR

118 930

3

1

Esitys: Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se toimittaa kuntayhtymän tarkastuslautakunnan vaalin toimikaudeksi 2021-2024 yllä olevan
paikkalukulaskelman huomioiden. Yhtymäkokous määrää yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.
Päätös: Hallitus päätti esittää yhtymäkokoukselle, että se toimittaa kuntayhtymän tarkastuslautakunnan vaalin toimikaudeksi 2021-2024 yllä
olevan paikkalukulaskelman huomioiden. Yhtymäkokous määrää yhden
jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

96 §
MUUT ASIAT
Muita asioita ei ollut.

97 §
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: Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus.

