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1 § 
KOKOUKSEN AVAAMINEN SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN  
TOTEAMINEN 
 
 
 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 §:n mukaan yhtymäkokouksen 

kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja. Hän myös johtaa puhetta, 
kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valit-
tu. 

 
 Yhtymäkokouksen pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin 

tehtävistä huolehtii kuntayhtymän johtaja tai hallituksen määräämä 
muu viranhaltija. 

 
 Työjärjestyksen 2 §:n mukaan varsinaiset yhtymäkokoukset on pidettä-

vä 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 
edustajaa 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 läsnäolevat 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 
 
 Esitys: Hallituksen 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 21.5.2021 
 

5) toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 
 

 
Yhtymäkokous 8.6.2021 § 1 
 
Päätös: Hallituksen puheenjohtaja Matti Virkkunen avasi kokouksen klo 
12.31. Suoritetun nimenhuudon perusteella vs. kuntayhtymän johtaja 
totesi läsnä olevan 16 jäsenkunnan edustajat, joilla oli yhteensä 88,5 
ääntä. Poissa olivat kolmen kunnan edustajat, yhteensä 11,5 ääntä. 3 
§:n aikana mukaan liittyi Kouvolan edustaja ja 4 §:n aikana Vihdin 
edustaja, ja sen jälkeen paikalla oli 18 kunnan edustajat äänimäärällä 
98,6. Läsnä oli myös hallituksen jäseniä; hallituksen puheenjohtaja 
Matti Virkkunen, hallituksen varapuheenjohtaja Eve Rämö ja hallituk-
sen jäsen Anne Alén. Tämän lisäksi paikalla oli kuntayhtymän kuntou-
tuspalveluiden esimies Timo Rautavuori sekä vs. johtaja Katariina Hei-
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nonen sihteerinä. Puheenjohtaja totesi kokouskutsun lähetetyksi 
21.5.2020 sekä totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.   
 
 

 
 
2 § 
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 
 
 Esitys: 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 8.6.2021 § 2 
 
 
 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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3 § 
KOKOUKSEN 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. 

 
 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 9 §:n mukaan vaalin toimittamisesta 

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

heenjohtajan vaalin. 
 
 
  Yhtymäkokous 8.6.2021 § 3 
 
 
 Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marko Heinonen ja vara-

puheenjohtajaksi Tapio Havula.  
 
 Merkittiin, että Heinonen siirtyi johtamaan puhetta.  
 
 
 
 
 
 
4 § 
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 42 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen 

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

 
 
 Hallitus 
 
 Esitys: Pöytäkirja tarkastetaan siten, että se lähetetään viipymättä pos-

titse puheenjohtajalle allekirjoitettavaksi ja sen jälkeen pöytäkirjantar-
kastajille tarkastettavaksi. 
 
Yhtymäkokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Yhtymäkokous 8.6.2021 § 4 
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 Päätös: Pöytäkirja tarkastetaan siten, että se lähetetään viipymättä 

postitse puheenjohtajalle allekirjoitettavaksi ja sen jälkeen pöytäkirjan-
tarkastajille tarkastettavaksi. 

 
  Yhtymäkokous valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Maaret Laineen ja Ulla 

Katajavuoren. 
  

 
 
 
 
5 § 
TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2020 
 
 
 Kuntalain mukaan tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun 

mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin ti-
likauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajien on tarkastet-
tava: 

 
1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mu-

kaan 
2) onko kunnan tilinpäätös ja konsernitase laadittu tilinpäätöksen laa-

timista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä an-
tavatko ne oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudes-
ta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista 

3) ovatko valtionosuuksien perusteena olevat tiedot oikeat; sekä 
4) onko kunnan sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti 

 
 

Tilintarkastajan tulee noudattaa valtuuston ja tarkastuslautakunnan an-
tamia ohjeita, mikäli ne eivät ole ristiriidassa lain, kunnan johtosääntö-
jen tai hyvän tilintarkastustavan kanssa. 

 Havaitsemistaan epäkohdista tilintarkastajien on ilmoitettava viipymättä 
tarkastuslautakunnalle ja tarvittaessa myös kunnanhallitukselle. 

 
 Kuntalain mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin 

tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuk-
sessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimie-
limen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle 
viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. 

 
 Jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoi-

dettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutettu va-
hinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tili-
velvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa val-
tuustoon. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuk-
sessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhalli-
tuksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslau-
takunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus sekä siinä tehdyt muistu-
tukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää 
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vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Kuntalain mukaan em. säännöksiä 
sovelletaan myös kuntayhtymään. 

 
 Hallintosäännön 30 §:n mukaan tilintarkastaja ilmoittaa tarkastussuun-

nitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslautakun-
nalle sen määräämällä tavalla. Kuntalain tarkoittamat ilmoitukset lauta-
kunnalle tehdään kirjallisina hallituksen puheenjohtajalle ja kuntayhty-
män johtajalle.  

 
 Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n nimeämä kuntayhtymän vas-

tuunalainen tilintarkastaja JHT, HT Ari Virolainen on antanut 10.5.2021 
tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020. 

   Tilintarkastuskertomus on liitteenä. 
 
 Liite n:o 2 

 
 Kertomuksessa tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja 

vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoita-
neille yhtymähallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. 
-31.12.2020.  

 ------------------------------------------- 
 
Tarkastuslautakunta 10.05.2021 § 3 
 
  Päätös: Tarkastuslautakunta päätti 
 -saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi, 
 -esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2020 tilinpäätös hyväksytään 

ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jä-
senille ja muille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 
1.1.-31.12.2020 

 
-------------------------------------------- 

 
 Hallitus 
 
 Esitys: Yhtymäkokous toteaa, että tilintarkastaja on antanut tilintarkas-

tuskertomuksen vuodelta 2020. Se on luovutettu 10.5.2021 tarkastus-
lautakunnalle, joka edelleen lähettää sen tiedoksi yhtymäkokoukselle   
( liite n:o 2). 

 
 Yhtymäkokous 8.6.2021 § 5 
 

 
 Päätös: Yhtymäkokous merkitsi tiedoksi, että tilintarkastaja on antanut 

tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020. Se on luovutettu 10.5.2021 
tarkastuslautakunnalle, joka edelleen lähetti sen tiedoksi yhtymäko-
koukselle (liite nro 2).  
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6 §  
TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2020 
 
 
 Tarkastussäännön 10 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa yhtymä-

kokoukselle vähintään kolme viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen 
yhtymäkokouskäsittelyä arvionsa yhtymäkokouksen antamien toimin-
nallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuon-
na. Lautakunta esittää myös arvionsa tilintarkastuskertomuksessa teh-
dyistä muistutuksista sekä asianomaisen niistää antamista selityksistä 
ja hallituksen lausunnosta. Lautakunta esittää yhtymäkokoukselle eh-
dotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastus-
kertomus antavat aihetta. 

 
 Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston 

(yhtymäkokouksen) päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta kos-
kevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston (yhtymäkokouksen) aset-
tamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. 

 
 Tarkastuslautakunta on 10.5.2021 antanut yhtymäkokoukselle arvioin-

tikertomuksen vuodelta 2020. Arviointikertomus on liitteenä. 
 

 Liite n:o 3 
 
 --------------------------------- 
 
Tarkastuslautakunta 10.5.2021 § 4 
 
 

Päätös: Lautakunta päätti hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 
2020 sekä saattaa sen yhtymähallitukselle tiedoksi ja lähettää sen yh-
tymäkokoukselle. 

 
 --------------------------------- 
 
 
 Hallitus 
 
 Esitys: Yhtymäkokous toteaa, että tarkastuslautakunta on antanut yh-

tymäkokoukselle arviointikertomuksen vuodelta 2020 (liite n:o 3). 
 
 --------------------------------- 
 

Yhtymäkokouksessa arviointikertomusta selostaa tarkastuslautakun-
nan puheenjohtaja Leila Kaleva. 

 
 
 Yhtymäkokous 8.6.2021 § 6 
  
 
 Päätös: Yhtymäkokous totesi, että tarkastuslautakunta on antanut yh-

tymäkokoukselle arviointikertomuksen vuodelta 2020 (liite nro 3). 
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7 § 
TILINPÄÄTÖS 2020 
 
 

Kuntalain mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on 
laadittava tilinpäätös, joka saatetaan valtuuston käsiteltäväksi tilikautta 
seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. 

 
 Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä 

talousarvion toteutumisvertailu. 
 
 Kuntalain perusteella tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan kuntalain 

ja soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä. Kirjanpitolain säännösten 
soveltamisesta antaa ohjeita kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. 

 
 Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kulu-

essa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätös kunnassa ja kuntayhtymäs-
sä on laadittava maaliskuun loppuun mennessä ja saatettava valtuus-
ton tai yhtymäkokouksen käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.  
Perussopimuksen 19 §:n mukaan tilinpäätöksen allekirjoittaa hallituk-
sen jäsenet ja esittelijä. 

 
 Kuntalain mukaan toimintakertomus on osa kunnan tai kuntayhtymän 

tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää 
yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoittei-
den toteutumista. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja 
sellaisista kuntayhtymän talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista 
ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa ja taseessa. 

 
 Kuntalain mukaan hallituksen on toimintakertomuksessaan tai sen an-

tamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä 
talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. 

 
Perussopimuksen 19 §:n mukaan hyväksyessään tilinpäätöksen yhty-
mäkokous päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavis-
ta talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä 

 
 Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston 

(yhtymäkokouksen) päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta kos-
kevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston (yhtymäkokouksen) aset-
tamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. 

 
 Kuntalain mukaan tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun 

mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin ti-
likauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. 

 
 Havaitsemistaan epäkohdista tilintarkastajien on ilmoitettava viipymättä 

tarkastuslautakunnalle ja tarvittaessa myös hallitukselle. 
      
     Kuntalain mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle (yhty-

mäkokoukselle) kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkas-
tuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös 
hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toi-
mielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myön-
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tää vastuuvapaus. Hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymäkokous päät-
tää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. 

 
 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020 on esityslistan liitteenä. Tilinpää-

tös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, rahoituslas-
kelman ja liitetiedot. 

 
 Lisäksi liitteenä on henkilöstökertomus 2020. 
 

Liite n:o 4 
 
 
 Kuntayhtymän toiminnasta v. 2020 voidaan yleisesti todeta seuraavaa: 
 
 Hoitopäiviä kertyi kaikkiaan 14944. Tavoitteesta (16 000 hp) jäätiin 

1056 hoitopäivää ja edelliseen vuoteen verrattuna määrä väheni 1267 
hoitopäivällä. Käyttöaste oli 75,6 (v. 2019 74 %) vaihdellen kuukausit-
tain 68,0 %:n ja 88,0 %:n välillä. Laskennallisesti asiakkaita oli n. 41 
as./vrk, joista peruskuntoutuksessa n. 38 as./vrk sekä katkaisu- ja vie-
roitushoidossa alle 3 as./vrk. Taloudellisesti vuoden 2020 tulos oli yli-
jäämäinen 641 045,41 euroa. 

 
 Yksityiskohtaisemmin kuntayhtymän taloutta ja toimintaa selostetaan 

liitteessä 4.   
 
 
  Hallitus 

Esitys: Yhtymäkokous päättää 
 

1. hyväksyä tilinpäätökseen (liite 4) sisältyvän vuoden 2020 toiminta-
kertomuksen,       
 

2. hyväksyä toimintakertomus ja tilinpäätös asiakirjaan (liite 4) sisäl-
tyvän vuoden 2020 tilinpäätöksen, johon sisältyy meno- ja tuloarvi-
oiden poikkeamat, 

 
3. myöntää tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan esityksen mukai-

sesti vastuuvapauden tilikauden 1.1.-31.12.2020 kuntayhtymän 
hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja muille 
tilivelvollisille, 

 
4. merkitä tiedoksi henkilöstökertomuksen vuodelta 2020 (liite 4). 

 
 

Yhtymäkokous 8.6.2021 § 7 
 
 Päätös: Yhtymäkokous päätti 
 

1. hyväksyä tilinpäätökseen (liite 4) sisältyvän vuoden 2020 toiminta-
kertomuksen, 

 
2. hyväksyä toimintakertomus ja tilinpäätös asiakirjaan (liite 4) sisälty-

vän vuoden 2020 tilinpäätöksen, johon sisältyy meno- ja tuloarvioi-
den poikkeamat, 



UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ    11 

YHTYMÄKOKOUS    PÖYTÄKIRJA 
     8.6.2021 

 

 
3. myöntää tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan esityksen mukai-

sesti vastuuvapauden tilikauden 1.1.-31.12.2020 kuntayhtymän hal-
lintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja muille tili-
velvollisille, 

 
4. merkitä tiedoksi henkilöstökertomuksen vuodelta 2020 (liite 4). 

 
 
 
 
8 § 
KUNTAYHTYMÄN MUUTTAMINEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄKSI 
 
 

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän jäsenkunnat ovat tällä het-
kellä Askola, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Iitti, Järvenpää, Karkkila, Ke-
rava, Kouvola, Lohja, Myrskylä, Mäntsälä, Nurmijärvi, Orimattila, Por-
nainen, Pukkila, Tuusula, Vantaa ja Vihti. Vuoden 2019 alusta Hyvin-
kää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula siirsivät 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun Keski-Uudenmaan 
sote-kuntayhtymälle.  
 
Loppuvuodesta 2020 FCG selvitti kuinka Keski-Uudenmaan sote-
kuntayhtymälle tai mille tahansa muulle sote-kuntayhtymälle olisi 
mahdollista liittyä jäseneksi, niin että Uudenmaan päihdehuollon kun-
tayhtymä säilyttäisi asemansa päihdepalvelun tarjoajana ilman kilpai-
luttamisvelvoitetta ja kuinka Keusoten jäsenkuntien asukkaat voisivat 
saada laitoskuntoutusta myös Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa. 
 
Helmikuussa 2021 yhtymähallituksen puheenjohtaja ja vs. kuntayhty-
män johtaja kutsuivat jäsenkuntia ja niitä sotekuntayhtymiä, joiden jä-
seninä on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän jäseniä keskuste-
lutilaisuuteen, jonka yhteydessä kunnat pyysivät vielä lisäselvitystä sii-
hen, miten mahdollinen soteuudistus nykyisellään vaikuttaisi tähän 
hankkeeseen.  
Selvityksen tuloksena FCG totesi, että mikäli soteuudistus astuisi voi-
maan vuoden 2023 alusta, niin nyt suunnitellulla aikataululla uusi liike-
laitoskuntayhtymä ehtisi toimia vain vuoden ja tulevaisuutta ajatellen 
muutoksesta ei juurikaan olisi hyötyä, mutta ei haittaakaan. Sitä vas-
toin, mikäli soteuudistuksen alkaminen viivästyisi, olisi etenkin Keski-
Uudenmaan sote-kuntayhtymän jäseneksi saaminen uuteen liikelai-
toskuntayhtymään talouden tasapainon kannalta tärkeää, koska hoito-
päivien jatkuvaa laskua ei voida jatkossa edes satunnaisesti kattaa 
ulosmyynnillä. 
 
FCG:n laatiman aikataulun mukaan liikelaitoskuntayhtymän toiminta 
voisi alkaa jo 2022 vuoden alusta, mikäli asia voidaan viedä jo jäsen-
kuntiin tarvittavaa kunnallista päätöksentekoa varten. Perussopimuk-
sen uusi pohja on valmis. Syksyn yhtymäkokouksessa on mahdollista 
tehdä lopulliset päätökset uudesta perussopimuksesta ja peruspää-
oman suuruudesta ja jakautumisesta. 

 
 



UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ    12 

YHTYMÄKOKOUS    PÖYTÄKIRJA 
     8.6.2021 

 

 Liite n:o 5 Perussopimusluonnos 
 Liite n:o 6 Malli peruspääoman jakautumisesta 

 
 
  
  Hallitus  
 

Esitys: Yhtymäkokous valtuuttaa kuntayhtymän hallituksen ja kuntayh-
tymän johtajan jatkamaan asian valmistelua.  
 
Yhtymäkokous 8.6.2021 § 8 

 
 Päätös: Yhtymäkokous valtuutti kuntayhtymän hallituksen ja kuntayh-

tymän johtajan jatkamaan asian valmistelua. 
 
 
 
 
 
9 § 
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 kuntayhty-

mässä. 
 
 Perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymäkokouksen tehtävistä ja toi-

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

 
 
 Hallitus 
 
 Esitys: Todetaan kiireelliset ja muut mahdolliset asiat. 
 
   
 Yhtymäkokous 8.6.2021 § 9 
 
 Päätös: Todettiin, ettei kiireellisiä ja muita mahdollisia asioita ollut. 
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10 §  
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 
 
 Esitys: Yhtymäkokous päättää, että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtä-

vänä kuntayhtymän toimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä kuntalain 85 
§:n mukaisesti ja siitä lähetetään jäljennös nähtävillä pitoaikoineen jä-
senkuntien kunnanhallituksille. 

 
 
 Yhtymäkokous 8.6.2021 § 10 
 
 
 Päätös: Hyväksyttiin ehdotus. 
 
 
 
 
11 §  
 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN 
 
 
 Hallitus 
 
 Ehdotus: Esityslistalla olevien asioiden ja mahdollisesti kiireellisenä 

käsiteltäväksi otettujen asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtaja ilmoit-
taa, että pöytäkirjaan liitetään kuntalain mukainen valitusosoitus ja ju-
listaa kokouksen päättyneeksi. 

 
 
  Yhtymäkokous 8.6.2021 § 11 
 
  Päätös: Puheenjohtaja ilmoitti, että pöytäkirjaan liitetään kuntalain mu-

kainen valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.35.  
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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-
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. 

 
 


