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35 §
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 86 §:n mukaan kunnan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntalain 86 §:n
mukaan kuntayhtymän hallituksen päätösvaltaisuuteen sovelletaan, mitä
58 §:ssä on säädetty.
Hallintosäännön 39 §:n mukaan hallituksen esittelijänä toimii
kuntayhtymän johtaja, ellei hallitus ole jonkin asian kohdalta toisin
päättänyt.
Esitys:
Puheenjohtaja
päätösvaltaisuuden.

toteaa

kokouksen

laillisuuden

ja

Päätös:
Puheenjohtaja
päätösvaltaisuuden.

totesi

kokouksen

laillisuuden

ja

36 §
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 Riia Järvenpää.
Päätös:
Pöytäkirja
tarkastetaan
seuraavassa
kokouksessa.
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anne Alén ja Riia Järvenpää.
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37 §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Hallitus päätti kokouksessaan 27.1.2005 § 10 toimivallan siirtämisestä
ja kuntalain 51 §:n mukaisesta otto-oikeudesta luopumisesta § 11.
Alla luettelo kuntayhtymän johtajan päätöksistä 5.3-29.3.2022
25.3.2022/1 Tutkimuslupa/Mäkelä
Päätökset on tehty siirretyn toimivallan mukaisesti.
Ehdotus: Merkitään päätökset tiedoksi. Niihin päätöksiin, joihin
hallituksella olisi kuntalain mukainen otto-oikeus, se ei otto-oikeuttaan
käytä.
Päätös: Päätökset merkittiin tiedoksi.

38 §
HOITOPÄIVÄT JA KÄYTTÖASTE 3/2022
Hoitopäivien
seuraava:

Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu

kokonaismäärä

ja

käyttöaste

on

alkuvuonna

2021

2022

käyttöaste %

938
1151
1306

1185
1092
1352

70,8
72,2
80,8

Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivät ja käyttöasteen 3/22 tiedoksi.
Päätös: Hallitus merkitsi hoitopäivät ja käyttöasteen 3/22 tiedoksi.

ollut
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39 §
HENKILÖSTÖKERTOMUS/YHTYMÄKOKOUS
Henkilöstökertomus vuodelta 2021 liitteenä.
Liite 1 Henkilöstökertomus 2021
Esitys:
Hallitus
päättää
hyväksyä
liitteenä
olevan
henkilöstökertomuksen ja esittää sen 22.6.2022 pidettävälle
yhtymäkokoukselle osana tilinpäätöstä 2021.
Päätös: Hallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan henkilöstökertomuksen
ja esittää sen 22.6.2022 pidettävälle yhtymäkokoukselle osana
tilinpäätöstä 2021.

40 §
MUUT ASIAT
-

todettiin, että Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän Ridasjärven päihdehoitokeskuksen
uudet nettisivut on julkaistu

41 §
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.

