
UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ     

YHTYMÄKOKOUS    PÖYTÄKIRJA 2/2021 
     19.11.2021 

 

 

Aika  19.11.2021 klo 12.31-13.27 
 
Paikka Hybridikokous, Teams mahdollisuus tai Ridasjärven päihdehoitokeskus, 

Hyvinkää 
 
Saapuvilla olleet Yhtymäkokousedustajat: 
  Askola Kiiskinen Rauna 

Espoo Råman-Maljonen Susanna 
Helsinki Hiltunen Tuula 
Hyvinkää Lignell Hannu 
Iitti Harve Eila (paikan päällä) 
Järvenpää Karjalainen Kirsi-Marja 
Karkkila Moisander Marja 
Kerava Nuutinen Hannu (paikan päällä) 
Kouvola Koskela Birgit 
Lohja Ristaniemi Teija 
Myrskylä Salminen Virpi 
Mäntsälä Havula Tapio 
Nurmijärvi Sailio Alpo (paikan päällä) 
Orimattila Törrönen Pekka 
Pukkila Sajomaa Lennu (paikan päällä) 
Vantaa Ahokas Hanna 
Vihti Pulkkinen Pentti 

   

Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 12 § 
 
Asiat §:t 12-23 
 
Pöytäkirjan 
tarkastustapa 14 § 
 
Pöytäkirjan    
allekirjoitus ja 
varmennus Matti Virkkunen 
 puheenjohtaja 12-14 §:t 
 
  
 Lennu Sajomaa Sanna Tienvieri 
 puheenjohtaja 15-24§:t pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
tarkastus Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 
  
  
 Alpo Sailio Rauna Kiiskinen 
 pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 
   
  
Pöytäkirja on ollut 
yleisesti nähtävänä Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa 
 Hyvinkään Ridasjärvellä         /        2021 
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12 § 
KOKOUKSEN AVAAMINEN SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN  
TOTEAMINEN 
 
 
 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 §:n mukaan yhtymäkokouksen 

kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja sekä johtaa puhetta, kunnes 
yhtymäkokouksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. 

 
 Yhtymäkokouksen pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin 

tehtävistä huolehtii kuntayhtymän johtaja tai hallituksen määräämä 
muu viranhaltija. 

  
 Työjärjestyksen 2 §:n mukaan varsinaiset yhtymäkokoukset pidetään 

vuosittain keväällä kesäkuun loppuun mennessä ja syksyllä marras-
kuun loppuun mennessä. 

 
 Työjärjestyksen 3 §:n mukaan kutsu yhtymäkokoukseen on viimeistään 

neljätoista päivää ennen kokousta lähetettävä jäsenkuntien kunnanhal-
lituksille ja jäsenkuntien valitsemille yhtymäkokousedustajille sekä niil-
le, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 

 
 Työjärjestyksen 17 §:n mukaan hallituksen puheenjohtajan ja kuntayh-

tymän johtajan on oltava läsnä yhtymäkokouksessa. Heidän poissa-
olonsa ei estä asioiden käsittelyä. Hallituksen jäsenillä on läsnäolo-
oikeus. Edellä mainituilla henkilöillä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, 
mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän samalla ole yhtymäkokous-
edustaja. 

 
 Perussopimuksen 4 §:n mukaan kukin jäsenkunta valitsee yhtymäko-

koukseen yhden edustajan. 
 
 Perussopimuksen 5 §:n mukaan yhtymäkokousedustajalla on niin mon-

ta ääntä, kuin hänen edustamansa kunnan peruspääomaosuus on 
prosentteina kaikkien kuntien peruspääomaosuuksien summasta kun-
tayhtymän viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan. Äänimäärät 
lasketaan prosentin kymmenyksen tarkkuudella. 

 
 Kunnan valitseman edustajan äänimäärä voi kuitenkin olla enintään 

yksi viidesosa (1/5) kaikkien jäsenkuntien valitsemien edustajien yh-
teenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. 

 
Perussopimuksen 6 §:n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen, 
kun vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) edustajista on saapuvilla ja he 
edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien edustajien yhteenlasketusta 
äänimäärästä. 
 
Jotta kokous olisi päätösvaltainen, tulee läsnä olla vähintään 13 edus-
tajaa ja heillä tulee olla vähintään 50 ääntä. 

 
 
 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtymäkokousedusta-

jan tai varaedustajan tulee tarvittaessa esittää pöytäkirjanote, valtakirja  
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tai muu luotettava selvitys oikeudestaan edustaa jäsenkuntaa yhtymä-
kokouksessa. 

 
 Työjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtymäkokousedustajan, joka on estynyt 

saapumasta kokoukseen, on huolehdittava siitä, että varaedustaja kut-
sutaan hänen sijaansa. 

 
Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 6 §:n mukaan läsnä olevat kuntien 
edustajat ja varaedustajat todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jä-
senkunnittain aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjoh-
taja toteaa esteen ilmoittaneet edustajat ja läsnä olevat varaedustajat 
sekä onko yhtymäkokous laillisesti kutsuttu koolle ja päätösvaltainen. 
 

 Yhtymäkokous on vahvistanut kuntayhtymän peruspääoman 9.6.1997. 
Esityslistan liitteenä olevassa luettelossa on jäsenkuntien edustajien 
äänimäärät merkitty perussopimuksen 5 §:n mukaisesti. 

 
 Liite n:o 1 
 
 Nimenhuudon perusteella muodostuva edustaja- ja ääniluettelo liite-

tään pöytäkirjan liitteeksi n:o 1. 
 
 
 Hallitus 
 Ehdotus: Puheenjohtaja 
 

1) avaa kokouksen ja toimituttaa läsnä olevien edustajien 
toteamiseksi nimenhuudon jäsenkunnittain aakkosjärjes-
tyksessä, 
 

2) toteaa nimenhuudon perusteella läsnä olevat yhtymäko-
kousedustajat ja heidän äänimääränsä, 

 
3) toteaa muut läsnäolo-oikeutetut, 

 
4) toteaa kokouskutsun lähetetyn 5.11.2021 

 
5) toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 
 
 
 
 
Yhtymäkokous 19.11.21 § 12 
 
Päätös: Hallituksen puheenjohtaja Matti Virkkunen avasi kokouksen klo 
12.31. Suoritetun nimenhuudon perusteella puheenjohtaja totesi läsnä 
olevan 17 jäsenkunnan edustajat, joilla oli yhteensä 95,4 ääntä. Poissa 
oli kahden kunnan edustajat eli poissa yhteensä 4,6 ääntä. Läsnä oli-
vat myös hallituksen jäsenet Erkki Ylinen, Anne Alén ja Eve Rämö se-
kä johtaja Sanna Tienvieri esittelijänä ja sihteerinä. Puheenjohtaja to-
tesi kokouskutsun lähetetyksi 5.11.2021 sekä totesi kokouksen lail-
liseksi ja päätösvaltaiseksi.   
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13 § 
KOKOUKSEN ÄÄNILUETTELON JA TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
 
 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 6 §:n mukaan kokouksessa läsnä 

olevista edustajista on laadittava luettelo, johon merkitään heidän ää-
nimääränsä. Hyväksyttyä ääniluetteloa on noudatettava kokouksessa, 
kunnes ääniluetteloa muutetaan. 

 
 Kokouksesta poistuvan samoin kuin kokoukseen myöhästyneenä saa-

puvan on ilmoittauduttava puheenjohtajalle. 
 
 Kokouksen ääniluettelo muodostui edellisen pykälän käsittelyn yhtey-

dessä suoritetun nimenhuudon perusteella. 
 
 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 7 §:n mukaan asiat esitellään yhty-

mäkokouksessa esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei yhtymä-
kokous toisin päätä. 

 
 Käsittelyn pohjana (pohjaehdotuksena) on hallituksen ehdotus taikka, 

milloin tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on valmistellut asi-
an, niiden ehdotus. 

 
 Jos hallitus, tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on muuttanut 

esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin yhtymäkokous on tehnyt 
päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on 
peruutettu, asia on poistettava esityslistalta. 

 
 Kokouksessa käsiteltävistä asioista on hallitus laatinut tämän esityslis-

tan. 
 
 
 Hallitus 
 Ehdotus: Yhtymäkokous päättää vahvistaa kokouksen ääniluetteloksi 

edellisessä pykälässä suoritetun nimenhuudon perusteella muodostu-
neen edustaja- ja ääniluettelon (liite n:o 1) sekä käsitellä asiat hallituk-
sen laatiman esityslistan mukaisessa järjestyksessä. 

 
 
 Yhtymäkokous 19.11.21 § 13 
 

Päätös: Yhtymäkokous päätti vahvistaa kokouksen ääniluetteloksi 
edellisessä pykälässä suoritetun nimenhuudon perusteella muodostu-
neen edustaja- ja ääniluettelon (liite nro 1) sekä käsitellä asiat hallituk-
sen laatiman esityslistan mukaisessa järjestyksessä. 
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14 § 
PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI 
 
 
 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 §:n mukaan jokaista yhtymäko-

kousta varten valitaan oma puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Halli-
tuksen puheenjohtaja johtaa puhetta, kunnes puheenjohtaja ja varapu-
heenjohtaja on valittu. 

 
 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjoh-

taja valitaan samassa vaalitoimituksessa. 
 
 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 9 §:n mukaan vaalin toimittamisesta 

on soveltuvin osin voimassa, mitä kuntalaissa säädetään. 
 
 
 Hallitus 
 Ehdotus: Yhtymäkokous toimittaa kokouksen puheenjohtajan ja vara-

puheenjohtajan vaalin. 
 
 
 Yhtymäkokous 19.11.21 § 14 
 

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lennu Sajomaa ja vara-
puheenjohtajaksi Eila Harve.  

 
15 § 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
 
 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 20 §:n mukaan yhtymäkokoukselle 

valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian 
kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla. 

 
 Hallintosäännön 43 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen 

päättämällä tavalla. Säännöstä noudatetaan yhtymäkokouksen työjär-
jestyksen 19 §:n nojalla yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastamiseen. 

 
 
 Hallitus 
 Ehdotus: Pöytäkirja tarkastettaneen siten, että se lähetetään viipymättä 

postitse puheenjohtajalle allekirjoitettavaksi ja sen jälkeen pöytäkirjan-
tarkastajille tarkastettavaksi. 
 
Yhtymäkokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
 
 
Yhtymäkokous 19.11.21 § 15 
 
Päätös: Pöytäkirja tarkastetaan siten, että se lähetetään viipymättä 
postitse puheenjohtajalle allekirjoitettavaksi ja sen jälkeen pöytäkirjan-
tarkastajille tarkastettavaksi. 
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 Yhtymäkokous valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Alpo Sailion ja Rauna 

Kiiskisen.  
16 § 
KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEN VAALI 
 
 Perussopimuksen 8 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee ensimmäises-

sä kuntavaalien jälkeen pidettävässä varsinaisessa yhtymäkokoukses-
sa hallituksen, jossa on seitsemän jäsentä ja heillä kullakin henkilökoh-
tainen varajäsen. Yhtymäkokous määrää yhden jäsenen puheenjohta-
jaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Hallituksen toimikausi päättyy 
seuraavien kuntavaalien jälkeen pidettävässä ensimmäisessä varsinai-
sessa yhtymäkokouksessa. 

 
 Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka kuntalain 

mukaan on vaalikelpoinen jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikel-
poinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi 
kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä, eikä samaan kuntayhty-
mään pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö.  

 
 Tasa-arvolain 4 §:n mukaan kunnallisissa luottamustoimissa tulee val-

tuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia tai miehiä, jollei 
erityisistä syistä muuta johdu. Vaade koskee kaikkia kunnan ja kun-
tayhtymän toimielimiä. Samoin se koskee erikseen varsinaisia jäseniä 
ja varajäseniä.  

 
 Kuntalain nojalla hallituksen kokoonpano on sovittava 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 laske-

taan seuraavasti: 
 

1. Ryhmän kuntayhtymän eri jäsenkunnissa kuntavaaleissa saamat 
äänet lasketaan yhteen. Ne ryhmät, jotka eivät ole saaneet mis-
sään kunnassa edustustaan peruskunnan valtuustoon, jätetään 
laskennan ulkopuolelle. Jos ryhmällä on valtuutettuja vain osassa 
jäsenkuntia, äänet lasketaan kuitenkin sellaisestakin kunnasta, jos-
sa sillä ei ole valtuutettuja.  

2. Kunkin ryhmän vertausluvuksi otetaan edellä selostetun tavoin las-
kettu äänimäärä. Ryhmälle saadaan seuraavat vertausluvut jaka-
malla 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 pi-
dettyjen kuntavaalien tuloksen pohjalta seuraavaksi: 
 
 
  vertausluku  järjestys paikkamäärä 
 
KOK 196 841  1 3 
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  98 421  4 
  65 614  6 
 
SDP 121 399  2 1 
   60 700   
 
VIHR 118 930  3 1 
 
PS 97 368  5 1 
 
VAS 62 722  7 1 
 
Hallitus 29.10.2021 94 § 
 
Ehdotus: Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se toimittaa kuntayh-
tymän hallituksen vaalin toimikaudeksi 2021-2024 esittelyosassa ole-
van paikkalukulaskelman huomioiden. Yhtymäkokous määrää yhden 
jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.    
 
 
Yhtymäkokous 19.11.2021 § 16 
 
Päätös: Yhtymäkokous valitsi yksimielisesti hallituksen varsinaisiksi jä-
seniksi ja henkilökohtaisiksi varajäsenikseen toimikaudeksi 2021-2024 
seuraavat henkilöt: 
 
 
Jäsen   Varajäsen 
 
Janne Pesonen  Maria Kiiskinen 
Espoo   Espoo 
 
Jouko Lindtman  Ulla-Maija Kopra 
Vantaa   Vantaa 
 
Riia Järvenpää  Mikael Ojala 
Helsinki   Helsinki 
 
Anne Alén   Ali Mehmet 
Hyvinkää   Hyvinkää 
 
Petri Bäckman  Natalia Gullstén 
Helsinki   Helsinki 
 
Eira Hovi   Jarmo Kelo 
Helsinki   Helsinki 
 
Teemu Leino   Hanna Nevantausta 
Vihti   Vihti 

 
 Puheenjohtajaksi määrättiin yksimielisesti Janne Pesonen Espoosta ja 

varapuheenjohtajaksi Jouko Lindtman Vantaalta.   
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17 § 
KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI 
 
 Perussopimuksen 21 §:n mukaan yhtymäkokous asettaa jäsenkuntien 

valtuustojen toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tar-
kastamisen järjestämistä varten tarkastuslautakunnan, johon kuuluu 
neljä jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Yhtymäkokous 
määrää yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajak-
si.  

 
 Vaalikelpoisuutta määrittävät samat periaatteet kuin hallituksen jäse-

nen vaalissa. Lisäksi tarkastuslautakunnan vaalikelpoisuudesta sääde-
tään 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 perusteella säännökset ovat soveltuvin osin voimassa kun-
tayhtymässä.  
 
Tasa-arvolain 4 §:n mukaan lautakunnan jäsenistä vähintään 40 % on 
oltava naisia tai miehiä. Vaatimus koskee myös varajäseniä.  
 
Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan kokoonpano on sovittava sel-
laiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien 
ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti. 
 
Tarkastuslautakunnan kokoonpano ryhmittäin muodostuu siten vuon-
na 2021 pidettyjen kuntavaalien perusteella seuraavaksi: 
 
 vertausluku  järjestys paikkamäärä 
 
KOK 196 841  1 2 
  98 421  4 
 
SDP 121 399  2 1 
 

  VIHR 118 930  3 1 
 
 
Hallitus 29.10. 2021 § 95 
 
Ehdotus: Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se toimittaa kuntayh-
tymän tarkastuslautakunnan vaalin toimikaudeksi 2021-2024 esittely-
osassa olevan paikkalukulaskelman huomioiden ja että yhtymäkokous 
määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohta-
jaksi.  
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Yhtymäkokous 16.11.2021 § 17 
Päätös: Yhtymäkokous valitsi yksimielisesti toimikaudeksi 2021-2024 
tarkastuslautakunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäse-
nikseen seuraavat henkilöt: 
 
Jäsen   Varajäsen 

 
Hanna-Leena Hemming  Tuomo Luoma 
Helsinki   Helsinki 

 
Eila Järvinen   Jari Järvinen 
Helsinki   Helsinki 

 
Tuomas Peltola  Laura Kinnunen 
Vantaa   Vantaa 

 
Timo Orhala   Ritva Sallmén 
Otalampi   Ojakkala 
 
Puheenjohtajaksi määrättiin yksimielisesti Hanna-Leena Hemming 
Helsingistä ja varapuheenjohtajaksi Eila Järvinen Helsingistä.  

 
18 § 
LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOKOUS- JA VUOSIPALKKIOT 2022 
 
 
 Luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2 §:n mukaan yhtymäkokous 

päättää vuosittain kuntayhtymän toimielinten kokouksista maksetta-
vien palkkioiden määrästä. 

 
 Edelleen palkkiosäännön 4 §:n mukaan hallituksen puheenjohtajalle 

suoritetaan kokouspalkkioiden lisäksi puheenjohtajan tehtävistä yhty-
mäkokouksen vuosittain vahvistama palkkio. 

 
 Yhtymäkokouksen vuodelle 2021 vahvistamat palkkiot ovat: 
 

- hallituksen jäsenten kokouspalkkio 130 euroa 
- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 1320 euroa 
- tarkastuslautakunnan jäsenten kokouspalkkio 130 euroa 
- muiden toimielinten jäsenten kokouspalkkio 90 euroa 

 
 

Toimielimen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkio korotettuna      
 50 %:lla. 
 
 
 Hallitus 21.9.2021 § 74 
 
 Ehdotus: Hallitus päätti esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2022 

luottamushenkilöiden kokous- ja vuosipalkkiot vahvistetaan seuraa-
vasti: 
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Hallitus päätti esittää yhtymäkokoukselle vuoden 2022 luottamushen-
kilöpalkkioiksi: 

 
- hallituksen jäsenten kokouspalkkio 150 euroa, 
- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 1500 euroa, 
- tarkastuslautakunnan jäsenten kokouspalkkio 150 euroa, 
- muiden toimielinten jäsenten kokouspalkkio 100 euroa. 
 
Toimielimen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkio korotettuna 
50 %:lla.  

 
 
 
 

Yhtymäkokous 19.11.21 § 18 
Päätös: Yhtymäkokous vahvisti vuoden 2022 kokouspalkkiot seuraa-
vasti: 
- hallituksen jäsenten kokouspalkkio 150 euroa, 
- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 1500 euroa, 
- tarkastuslautakunnan jäsenten kokouspalkkio 150 euroa, 
- muiden toimielinten jäsenten kokouspalkkio 100 euroa. 
 
Toimielimen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkio korotettuna 
50 %:lla.  

 
 
19 § 
TALOUSARVIO 2022 JA TALOUSSUUNNITELMA 2023 – 2024  
 
 
 Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyt-

tävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväk-
symisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai use-
ampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on talo-
ussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 

 
 Talousarviossa ja - suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset 

ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja - suunnitelma on laadittava si-
ten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. 

 
 Mitä kuntalaissa säädetään, on voimassa soveltuvin osin myös kun-

tayhtymässä. 
 
 Yhtymäkokouksen antaman talousarvio- ja taloussuunnitteluohjeen 

mukaan suunnitelmakehykset valmistellaan taloustoimistossa. Kehyk-
set perustuvat edelliseen hyväksyttyyn taloussuunnitelmaan ja viimek-
si valmistuneeseen tilinpäätökseen. Kehyksistä ja muista annettavista 
ohjeista ja perusteista päättää hallitus. Valmistelussa tulee ottaa huo-
mioon mahdolliset jäsenkuntien esitykset toiminnan kehittämisestä. 

 
Edellä mainitun ohjeen mukaisesti taloustoimisto valmistelee talousar-
vio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen hallituksen antamien kehysten ja 
ohjeiden pohjalta ja antaa sen hallitukselle talousarvio- ja taloussuun-
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nitelmaesityksen laatimista varten. Edellä mainitun ohjeen mukaisesti 
yhtymäkokous hyväksyy määrärahat ja tuloarviot seuraavien toiminto-
jen osalta: Hallinto ja Laitostoiminta. 
 
Tavoitteet ja tuloksellisuuden arviointiperusteet sisältyvät liitteenä ole-
vaan talousarvioon ja –suunnitelmaan. Keskeisiä tunnuslukuja ovat: 
 
hoitopäivätavoite vuonna 2022   15 500 hp  
käyttöaste     80,6 %  
asiakasmäärä    522 
hoitopaikat     54 
 
Muita talousarvion 2022 liittyviä lähtökohtia ovat: 

 
- 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 hoitopäivämaksuksi 173 euroa/vrk jäsen-

kunnilta. Muiden kuntien vuorokausihinta on 198 euroa/vrk, 
- katkaisu- ja vieroitushoidon vuorokausihinta on 195 euroa/vrk jä-

senkunnille ja muille 235 euroa/vrk 
- asiakkaiden maksama vuorokausihinta 40,00 euroa,   
- talousarvio sisältää 52 000 euroa metsänmyyntituloja, mikä nou-

dattaa metsäsuunnitelman mukaisia hakkuutavoitteita 
 

Perussopimuksen 11 §:n mukaan kuntayhtymä suorittaa jäsenkuntien 
peruspääomaosuuksille kolmen kuukauden helibor-vuosikorkoa vas-
taavan vuotuisen koron vähennettynä yhdellä prosenttiyksiköllä. Korko 
voi kuitenkin olla enintään neljä prosenttiyksikköä. Maksettava korko 
tulisi sisällyttää jäsenkunnilta perittävään palvelumaksuun. Tästä syys-
tä talousarvioon ei esitetä määrärahaa peruspääoman koron maksa-
miseksi jäsenkunnille.  
 
Perussopimuksen 11 §:n mukaan yhtymäkokous voi muuttaa korkope-
rustetta ja enimmäiskorkoa, jos päätöstä kannattaa vähintään kaksi 
kolmasosaa (2/3) kokouksessa saapuvilla olevien edustajien yhteen-
lasketusta äänimäärästä. 
 
Perussopimuksen 15 §:n mukaan palvelumaksujen perusteena on 
omakustannushinta, joka sisältää kaikki palvelujen tuottamisesta kun-
tayhtymälle talousarvion mukaan aiheutuvat välittömät ja välilliset kus-
tannukset sekä pääomakustannukset. 
 
Yhtymäkokous määrää talousarvion hyväksymisen yhteydessä ne pal-
velut, joista palvelumaksuja peritään ja vahvistaa palvelumaksujen 
yleiset perusteet. Hallitus vahvistaa palvelujen yksikköhinnat ja mää-
rää palvelumaksujen laskutusajat. 

 
Perussopimuksen 15 §:n mukaan yksikköhintoja määrättäessä arvioi-
daan palvelusuoritteiden määrä ja asiakkailta perittävien maksutulojen 
sekä varsinaisen toiminnan muiden tulojen määrä. Yksikköhintoja voi-
daan muuttaa toimintavuoden aikana talousarvion hyväksyttyyn muu-
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tokseen perustuen ja niin, että yksikköhintoja korottava muutos voi tul-
la voimaan aikaisintaan ilmoitusta seuraavan toisen kuukauden alusta 
lukien.  

 
Hallintosäännön 26 §:n mukaan yhtymäkokous päättää rahoituksen 
hoitamisen perusteista, joiden mukaisesti hallitus päättää rahoituksen 
hoitamisesta ja lainanotosta. Tilapäislainan ottamisesta päättää kun-
tayhtymän johtaja vuosittain talousarvion yhteydessä annettujen rajo-
jen mukaisesti. 
 
Maksuvalmiuden turvaamiseksi kaikissa tilanteissa on perusteltua 
päättää mahdollisen tilapäislainan ottamisesta tarvittaessa. 

 
 
 
 Hallitus 19.10.2021 § 86 
 

Ehdotus: Hallitus päätti esittää yhtymäkokoukselle, että se 
 
1. Päättää, että peruspääomalle ei vuonna 2021 makseta korkoa. 

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

2. Vahvistaa hoitopäivätavoitteeksi 15 500 hoitopäivää ja hoitopaik-
kamääräksi 54. 

 
3. Vahvistaa  

 
-perushoitopäivämaksuksi 120 euroa/vrk jäsenkunnilta ja 147 eu-
roa/vrk muilta kunnilta, 
-ikääntyneiden yhteisön hoitopäivämaksuksi 160 euroa/vrk jäsen-
kunnilta ja 180 euroa/vrk muilta kunnilta, 
-opioidikorvaushoidossa olevien hoitopäivämaksuksi 173 euroa/vrk 
jäsenkunnilta ja 198 euroa/vrk muilta kunnilta, 
-katkaisu- ja vieroitushoidon hoitopäivämaksuksi 195 euroa jäsen-
kunnilta ja 235 euroa/vrk muilta kunnilta 

 
4. Vahvistaa asiakkaalta perittäväksi sosiaalipalvelun asiakasmak-

suksi 40,00 euroa/vrk. Mikäli valtio päätöksillään muuttaa sosiaali-
palvelun asiakasmaksua, voi yhtymähallitus tehdä tarpeelliset tar-
kistukset. 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 2022 ja taloussuunnitelman 

2023 - 24. 
 

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

 



UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ     

YHTYMÄKOKOUS    PÖYTÄKIRJA 2/2021 
     19.11.2021 

 

 

Liite n:o 2: Ehdotus talousarvioksi 2022 ja taloussuunnitelmaksi 
2023-24. 

 
  Yhtymäkokous 19.11.2021 § 19 
 

Päätös: Yhtymäkokous päätti,  
 

1. että peruspääomalle ei vuonna 2021 makseta korkoa,  
 

2. vahvistaa hoitopäivätavoitteeksi 15 500 hoitopäivää ja hoitopaik-
kamääräksi 54. 

 
3. vahvistaa  

 
-perushoitopäivämaksuksi 120 euroa/vrk jäsenkunnilta ja 147 eu-
roa/vrk muilta kunnilta, 
-ikääntyneiden yhteisön hoitopäivämaksuksi 160 euroa/vrk jäsen-
kunnilta ja 180 euroa/vrk  muilta kunnilta, 
-opioidikorvaushoidossa olevien hoitopäivämaksuksi 173 euroa/vrk 
jäsenkunnilta ja 198 euroa/vrk muilta kunnilta, 
-katkaisu- ja vieroitushoidon hoitopäivämaksuksi 195 euroa/vrk jä-
senkunnilta ja 235 euroa/vrk muilta kunnilta, 

 
4. vahvistaa asiakkaalta perittäväksi sosiaalipalvelun asiakasmak-

suksi 40,00 euroa/vrk. Mikäli valtio päätöksillään muuttaa sosiaali-
palvelun asiakasmaksua, voi yhtymähallitus tehdä tarpeelliset tar-
kistukset. 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. hyväksyä liitteenä olevan talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 

2023-24. 
 

6. oikeuttaa hallituksen tarvittaessa ottamaan tilapäislainaa maksu-
valmiuden turvaamiseksi tai investointien rahoittamiseksi. Luoton 
määrä voi tässä tapauksessa olla enintään 200 000 euroa.  

 
 
 
 
 
 
20 § 
INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN YLITYS 2021/YHTYMÄKOKOUS 
 

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä sai sora-alueen myynnistä 
vuonna 2020 tuloa 895 254,78 euroa, jota ei ollut budjetissa huomioi-
tu. Sora-alueen myynnistä saatu tulo ja sen käytön kohdentamisesta 
investointeihin käsiteltiin ja hyväksyttiin 3.6.2020 yhtymäkokouksessa. 
 
Näiden tulojen ansiosta voitiin aloittaa kiinteistöjen peruskorjaukset jo 
vuoden 2020 aikana, jotka osittain jatkuivat vuonna 2021. Vuodelle 
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2021 investointeihin varattiin 200 000,00 €. Tämä raha oli suunniteltu 
käytettäväksi laitoksen valmistuskeittiön perusteelliseen remontointiin 
ja monitoimirakennuksen remontointiin.  
 
Koska jo vuoden 2020 aikana aloitetut peruskorjaus- ja muutostyöt 
asiakaskäyttöön Ilmolassa ja asuinsoluissa vaativat suunniteltua 
enemmän rahaa ja keittiön peruskorjauksen aloittaminen suunnitellusti 
oli välttämätöntä, on investointeihin käytetty 7.10.2021 mennessä 
310 443,36 €. Ylitystä on tähän asti tullut 110 443,36€.  
 
Vuodelle 2021 suunniteltu monitoimirakennuksen tiivistystyöt ja sau-
naosaston remontointi siirretään vuodelle 2022. 

 
 

Ehdotus: Hallitus päätti esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy 
vuoden 2021 aikana tapahtuneen investointien ylityksen. 
 
Yhtymäkokous 19.11.2021 § 20 

 
 Päätös: Lisätään teknisenä korjauksena ylitys 110 443,36€ asian sel-

ventämiseksi. Yhtymäkokous päätti hyväksyä vuoden 2021 aikana ta-
pahtuneen investointien ylityksen.  

 
 
 
 
21 § 
KIIREELLISET JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 
 
 Kuntalain mukaan kunnanvaltuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu 

kokouskutsussa ja jonka kunnanhallitus on valmistellut. 
 
 Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväk-

seen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asia ei ole val-
misteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimieli-
sesti. Kuntalain mukaan säännös on soveltuvin osin voimassa kuntayh-
tymässä. 

 
 Perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymäkokouksen tehtävistä ja toi-

minnasta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtuuston tehtävistä kun-
talaissa säädetään. 

 
 
 Hallitus 
 Ehdotus: Todetaan kiireelliset ja muut mahdolliset asiat 
 
  
 
 Yhtymäkokous 19.11.2021 § 21 

Päätös: Kiireellisiä asioita ei ollut. Muina mahdollisina asioina kuntayh-
tymän johtaja kertoi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta ja jär-
jestämisvastuun siirtymisestä kokonaisuudessaan hyvinvointialueille 



UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ     

YHTYMÄKOKOUS    PÖYTÄKIRJA 2/2021 
     19.11.2021 

 

 

1.1.2023 alkaen. Kuntayhtymä on saanut sosiaali- ja terveysministeriön 
hallintoneuvokselta kannanoton Uudenmaan päihdehuollon kuntayh-
tymän tulevaisuuteen liittyen. Lisäksi asiaa on tiedusteltu Kuntaliitolta 
ja sieltä on saatu lakiasiantuntijan näkemys Uudenmaan päihdehuollon 
kuntayhtymän tilanteeseen liittyen. 

 
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymällä on alustavan tiedon mu-
kaan kaksi mahdollisuutta eli purkaa kuntayhtymä vuoden 2022 aikana 
tai tehdä perussopimukseen muutos, jolloin kuntayhtymä voisi jatkaa 
kiinteistökuntayhtymänä. Toiminta, henkilöstö ja sotekäytössä oleva ir-
taimisto siirtyvät Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Uudenmaan 
päihdehuollon kuntayhtymä ei voi jatkaa päihdehuollon kuntayhtymä-
nä, koska kuntayhtymiä ei enää vuoden 2023 alussa voi sote-
toiminnassa olla. 

   
Kuntayhtymää purettaessa peruspääoma palautuisi kunnille. Jatkossa 
tulisi päättää, miten siirto toteutetaan. Kiinteä- ja irtainomaisuus, sa-
moin kuin kuntayhtymän henkilöstö, siirtyisivät hyvinvointialueelle. Uu-
denmaan päihdehuollon kuntayhtymä, Ridasjärven päihdehoitokeskus 
on rinnastettavissa sotepalveluja tuottavaan kuntaan tai kuntayhty-
mään. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti Ridasjärven päih-
dehoitokeskus ei tuota kuin sote-palveluja, joita se tuottaa yhteensä 19 
kunnalle. Näin ollen jokaisen kuntayhtymän jäsenkunnan on tehtävä 
asiasta omat päätöksensä. 

   
Kuntayhtymällä on vain yksi toimipaikka (rakennukset, maaomaisuus). 
Kaikki Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän jäsenkunnat ovat jäsen-
kuntia. Jatkossa Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän toiminta ja-
kautuu yhteensä seitsemän hyvinvointialueen kesken, joista Keski-
Uudenmaan hyvinvointialue on yksi.  

 
Tällä hetkellä Helsinki ja Vantaa käyttävät 74 % kaikista Uudenmaan 
päihdehuollon kuntayhtymän tuottamista palveluista. Helsinki yksinään 
käyttää 53%. Espoo on kolmanneksi suurin palvelujen käyttäjä. Näin 
ollen omistusosuudet eivät kerro palveluiden käytöstä, palvelua tuote-
taan kysynnän mukaan. Jatkossa hyvinvointialueen on sovitta-
va muiden hyvinvointialueiden kanssa sopimuksin, mikäli se tuottaa 
näitä palveluja myös muille hyvinvointialueille (sopimukset hyvinvointi-
alueiden välillä valmisteltava).  

 
Käytännössä voi olla niin, että jonkin hyvinvointialueen kunnista vain 
yksi käyttää näitä nykyisin Ridasjärven päihdehoitokeskuksen tuotta-
mia palveluja. Vuodesta 2023 lähtien hyvinvointialueilla on myös mah-
dollisuus luopua ostopalveluista, jos niillä on vastaavaa omaa palvelu-
tuotantoa.  Sopimusten tulee tulla päätettäviksi hyvinvointialueiden val-
tuustoihin ja hallituksiin maaliskuun 2022 – joulukuun 2022 aikana.   

 
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen 3§:n mu-
kaan kuntayhtymä tehtävänä on järjestää päihdehuollon palveluita en-
sisijaisesti jäsenkuntien asukkaille. Valtakunnallisen sosiaali- ja tervey-
denhuollon uudistuksen myötä kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon pal-
veluita tuottavat kuntayhtymät lakkaavat vuoden 2023 alussa. Lain-
säädäntö ei kuitenkaan edellytä ns. vapaaehtoisten kuntayhtymien 
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purkamista, vaan se on kuntayhtymien jäsenkuntien päätösvallassa, 
samoin kuin mahdollisen purkamisen ajankohta. Uudenmaan päihde-
huollon kuntayhtymän osalta kuntayhtymän purkaminen saattaa muo-
dostua kiireellisen aikataulun vuoksi hyvin haastavaksi, koska kuntayh-
tymällä on myös muutakin omaisuutta kuin pelkästään sote-käytössä 
olevat kiinteistöt. Kuntayhtymä omistaa mm. henkilökunnan asumis-
käytössä olevia vuokrakiinteistöjä sekä maa- ja metsäalueita. Sosiaali- 
ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille kuiten-
kin jo 1.1.2023 alkaen. 

 
Sote-toimitilojen hallinta siirtyy lain nojalla siirtymäkaudeksi (3+1v) hy-
vinvointialueelle ja hyvinvointialue maksaisi sen hallintaan siirtyvistä 
toimitiloista kuntayhtymälle vuokraa valtioneuvoston vahvistamin pe-
rustein. 
 
Kuntayhtymän hallitus lähestyy asiassa jäsenkuntia.   

 
 
22 §  
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN JA PÄÄTÖKSISTÄ TIEDOTTAMINEN 
 
 
 Kuntalain 85§:n mukaan yhtymäkokouksen pöytäkirja siihen liitettyine 

valitusosoituksineen on tarkastamisen jälkeen pidettävä yleisesti näh-
tävänä. Ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jo-
kaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle jäljennös. Jäsenkuntien ja nii-
den jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjassa mainituista päätöksistä 
tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. 

 
 
 Hallitus 
 Ehdotus: Yhtymäkokous päättää, että pöytäkirja pidetään yleisesti näh-

tävänä kuntayhtymän toimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä kuntalain 
85§:n mukaisesti ja siitä lähetetään jäljennös nähtävillä pitoaikoineen 
jäsenkuntien kunnanhallituksille. 

 
 
  
 
 Yhtymäkokous 19.11.21 § 22 

Päätös: Yhtymäkokous päätti, että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtä-
vänä kuntayhtymän toimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä kuntalain 
85§:n mukaisesti ja siitä lähetetään jäljennös nähtävillä pitoaikoineen 
jäsenkuntien kunnanhallituksille. 

 
 

 
23 §  
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN 
 
 
 Hallitus 
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 Ehdotus: Esityslistalla olevien asioiden ja mahdollisesti kiireellisenä 
käsiteltäväksi otettujen asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtaja ilmoit-
tanee, että pöytäkirjaan liitetään kuntalain mukainen valitusosoitus ja 
julistanee kokouksen päättyneeksi. 

 
 Yhtymäkokous 19.11.21 § 23 

Päätös: Kaikkien asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtaja ilmoitti, että 
pöytäkirjaan liitetään kuntalain mukainen valitusosoitus. Tämän jälkeen 
puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.27. 

 
 
VALITUSOSOITUS 
Kunnallisvalitus 
 
 Kunnallisvallituksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka 

oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asi-
anosainen). Kunnallisvalituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jä-
senkunta ja sen jäsen. 

 
 Valituksen saa tehdä myös sillä perusteella, että päätös on syntynyt 

virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylit-
tänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. 

 
 Valitusviranomainen on Helsingin hallinto-oikeus, Ratapihantie 9, Pl 

110, 00521 Helsinki. 
 
 Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-

saannista. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pää-
töksistä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asian-
osaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantotodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkitty-
nä aikana. 

 
 Valituskirjassa on ilmoitettava 
 

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, 
- päätös, johon haetaan muutosta, 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen 

vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 

 
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan laatijan omakätisesti allekirjoi-
tettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on 
mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 
 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai vi-
ran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä 
päivästä, josta valitusaika on luettava. 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle enne valitusajan 
päättymistä, Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäi-
syyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jäl-
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keisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää 
postitse tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajois-
sa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 

 


