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Aika
Paikka

9.5.2018 klo 9.35 – 10.50
Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää

Saapuvilla

Koivunen Janne
Alén Anne
Lahtinen Teemu
Rämö Eve
Ylinen Erkki

puheenjohtaja
jäsen
jäsen klo 9.40 varapuheenjohtaja
jäsen

Airinen Ismo

kuntayhtymän johtaja, esittelijä

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus
Asiat

Pöytäkirjan
tarkastustapa

Pöytäkirjan
allekirjoitus ja
varmennus
Pöytäkirjan
tarkastus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
17
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21
22
23
24
25
26

§
§
§
§
§
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§
§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastaminen
Viranhaltijapäätökset
Hoitopäivät ja käyttöaste 1-4/ 2018
Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen
Arviointi- ja tarkastuskertomukset vuodelta 2017/yhtymäkokous
Uuden KVTES:n soveltaminen paikallisesti
Kuntayhtymän maa-aines- ja soranottohakemus
Muut asiat
Oikaisuvaatimusohjeet

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Alén ja Eve Rämö.
Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

Janne Koivunen
puheenjohtaja

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Anne Alén
Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Ismo Airinen
sihteeri

Eve Rämö

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä
/
2018
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17 §
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 mukaan kunnan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
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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18 §
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 Anne Alén ja Zahra Osman-Sovala.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Alén ja Eve Rämö. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.
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19 §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Hallitus päätti kokouksessaan 27.1.2005 § 10 toimivallan siirtämisestä
ja kuntalain 51 §:n mukaisesta otto-oikeudesta luopumisesta § 11.
Alla luettelo kuntayhtymän johtajan päätöksistä 29.3.- 30.4.2018.
29.3.18/7
13.4.18/8
25.4.18/9
27.4.18/10

Rivitalon huoneistomuutos
Opintovapaan päättäminen/Närhi
Ylimääräinen palkallinen vapaa/Mäkelä
Koulutukseen osallistuminen/Heinonen

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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20 §
HOITOPÄIVÄT JA KÄYTTÖASTE 1-4/2018
Hoitopäivätoteuma 1-4 /2018 verrattuna edelliseen vuoteen on ollut
seuraava:

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

2017

2018

käyttöaste %

1568
1416
1636
1293
1387
1393
1502
1563
1438
1379
1132
1220

1049
1229
1460
1395

56,4
73,2
78,5
77,5

Kuntakohtaiset hoitopäivätoteumat jaetaan kokouksessa.
Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivätoteuman ja käyttöasteen 1-4/2018
tiedoksi.
Merkittiin, että Teemu Lahtinen saapui kokoukseen tämän §:n käsittelyn
aikana. Kuntakohtaiset hoitopäivätoteumat jaettiin kokouksessa.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
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21 §
YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN
Hallitus on alustavasti, hyväksyessään kevään 2018 kokousaikataulun,
päättänyt, että yhtymäkokous 1/18 pidetään 6.6.2018. Virallista tietoa
kokousajankohdasta ei kuntiin vielä ole lähtenyt. Kokouksen päivämäärä on syytä vahvistaa ja todeta, että kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Esitys: Hallitus päättää kutsua yhtymäkokouksen koolle ke 6.6.2018 klo
12.30 ja todeta, että kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
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22 §
ARVIOINTI- JA TARKASTUSKERTOMUKSET VUODELTA 2017/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 25.4.2018 arviointikertomuksen vuodelta 2017 hallitukselle ja yhtymäkokoukselle lähetettäväksi. Tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen 2017 päivämäärällä
25.4.2018. Kertomukset ovat liitteinä (liitteet 1 ja 2).
Esitys: Hallitus päättää omalta osaltaan merkitä tarkastuslautakunnan
esittämän arviointikertomuksen vuodelta 2017 tiedoksi, keskustella siinä
tehdyistä huomioista ja todeta, että kertomus käsitellään yhtymäkokouksessa 6.6.2018.
Käsittely: Kuultiin kuntayhtymän johtajan selostus arviointikertomuksessa ja tilintarkastuskertomuksessa esiin nousseista asioista. Merkittiin,
että kokouksessa jaettiin tilintarkastajan esittämän tilintarkastuspöytäkirja.
Päätös: Hallitus merkitsi tarkastuslautakunnan esittämän arviointikertomuksen vuodelta 2017 tiedoksi todeten, että kertomus käsitellään yhtymäkokouksessa 6.6.2018.
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23 §
UUDEN KVTES:N SOVELTAMINEN PAIKALLISESTI
Uusi kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus ajalle 1.2.2018 31.3.2020 korottaa palkkoja 1.5.2018 lukien 1,25 % tai 26 euroa/kk.
Toinen yleiskorotus tehdään 1.4.2019, jolloin palkat nousevat 1,0 %. Lisäksi sopimus sisältää paikallisen järjestelyerän 1.1.2019 lukien 1,2 %
ja paikalliseen tuloksellisuuteen perustuva kertaerän tammikuussa
2019. Kertaerä on suuruudeltaan 9,2 % varsinaisesta palkasta. Paikallisen järjestelyerän maksamisen periaatteista on tarkoitus neuvotella
syksyllä 2018.
Työehtosopimus sisältää muitakin paikallisesti sovittavia asioita. Työaikamuoto 37h30 min/vko poistuu KVTES:tä ja tilalle tulee yleistyöaika,
joka on 38h 15 min/vko. Poistuvaa työaikaa Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa ovat noudattaneet sosiaaliohjaajat, toiminnallinen ohjaaja
sekä vastaava sosiaalityöntekijä, yht. yhdeksän henkilöä. Laskennallisesti keskimääräinen työpäivän pituus näillä henkilöillä on 7.5. alkaen 7
h 39 min. Paikallisesti voidaan kuitenkin sopia, mihin ajankohtaan työviikon aikana työajan pidennys kohdennetaan. Päihdehoitokeskuksessa asiasta on järjestetty neuvottelu, johon osallistuivat kuntayhtymän
johtaja, kuntoutus- ja hoitopalveluiden esimiehet sekä luottamusmies ja
varaluottamusmies. Yksimielisesti päätettiin, että työajan pidennys kohdennetaan lähtökohtaisesti perjantai-iltapäivään. Todettakoon vielä, että
siirtyminen uuteen työaikaan korottaa em. työntekijöiden palkkoja 2,4 %
1.5.2018 lukien.
Uusi KVTES sisältää mahdollisuuden lomarahojen vaihtamisesta lomarahavapaaksi. Sopimus edellyttää kuitenkin, että sen käyttöönottamisesta sovitaan paikallisella virka- ja työehtosopimuksella. Keskusteluissa on arvioitava, onko sopimukselle edellytyksiä, riittääkö henkilöstö,
miten käytännön työt järjestetään sekä palvelutuotannon ylläpito. Esittelijä katsoo, ettei taloudellista tarvetta työnantajan puolelta ole lomarahojen vaihtamiseen ja toisaalta palvelujen järjestäminen vaikeutuisi merkittävästi osan henkilöstöä pitäessä lomien lisäksi lomarahavapaita. Tämän johdosta paikalliselle sopimukselle lomarahojen vaihtamisesta lomarahavapaiksi ei olisi edellytyksiä.
Esitys: Hallitus päättää
a) merkitä tiedoksi KVTES:n 2018 -2020 mukanaan tuomat muutokset
palkkaukseen,
b) hyväksyä omalta osaltaan paikallisesti sovitun työaikajärjestelyn, joka koskee em. yhdeksää päihdehoitokeskuksen työntekijää,
c) ettei päihdehoitokeskuksessa tehdä paikallista virka- ja työehtosopimusta koskien lomarahojen vaihtamista lomarahavapaaksi lomanmääräytymisvuosina 2017-2018 ja 2018-2019.
Päätös: Hyväksyttiin esitys kokonaisuudessaan.
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24 §
KUNTAYHTYMÄN MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS
Hyvinkään ympäristölautakunta myönsi 22.3.2018 § 19 kuntayhtymälle
maa-aines– ja ympäristöluvan soran ottamiseen ja murskaukseen Laitilannummen alueella. Päätökseen tyytymättömällä oli mahdollisuus hakea muutosta 30.4.2018 mennessä Vaasan hallinto-oikeudelta. Hallintooikeudesta 2.5.2018 saadun tiedon mukaan ympäristölautakunnan päätökseen ei ole haettu muutosta.
Esitys: Hallitus merkitsee Vaasan hallinto-oikeudesta saadun informaation tiedokseen ja valtuuttaa kuntayhtymän johtajan ryhtymään laatimaan suunnitelmaa soranottoprosessin käynnistämiseksi Laitilannummella.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.

25 §
MUUT ASIAT
Ei ollut.

26 §
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.

