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Tienvieri Sanna  kuntayhtymän johtaja, esittelijä,
 pöytäkirjanpitäjä

Nina Lyly lakiasiantuntija, KPMG, § 4
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Laillisuus ja
päätösvaltaisuus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

Asiat  1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2 § Pöytäkirjan tarkastaminen
 3 § Hoitopäivät ja käyttöaste 1-12/2021
 4 § KPMG:n laajempi prosessi- ja etenemiskaavion esittely liittyen sote-
uudistuksen muutosprosessin vaiheistukseen
 5 § Selvitys hyvinvointialueille
 6 § Muut asiat
 7 § Oikaisuvaatimusohjeet

Pöytäkirjan
tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. 

Pöytäkirjan 
allekirjoitus ja
varmennus Janne Pesonen Sanna Tienvieri 

puheenjohtaja kuntayhtymän johtaja

Pöytäkirjan
tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Riia Järvenpää Jouko Lindtman

Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä Uudenmaan  päihdehuollon  kuntayhtymän  hallinto-  ja  taloustoimistossa

Hyvinkään Ridasjärvellä          /        2022
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1 § 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallintosäännön 32 §:n mukaan kutsu hallituksen kokoukseen lähete-
tään viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Tästä määräyksestä
voidaan poiketa, jos hallitus niin päättää. Kokouskutsun antaa puheen-
johtaja  tai  hänen  estyneenä  ollessaan  varapuheenjohtaja.  Kuntalain
mukaan kunnan muu toimielin  kuin valtuusto on päätösvaltainen,  kun
enemmän  kuin  puolet  jäsenistä  on  läsnä.  Kuntalain  mukaan
kuntayhtymän  hallituksen  päätösvaltaisuuteen  sovelletaan,  mitä
kuntalaissa on säädetty.

Hallintosäännön  39  §:n  mukaan  hallituksen  esittelijänä  toimii
kuntayhtymän  johtaja,  ellei  hallitus  ole  jonkin  asian  kohdalta  toisin
päättänyt.

Esitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös: Hallitus totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

2 § 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 

Hallintosäännön  42  §:n  mukaan  pöytäkirjan  kirjoittaa  puheenjohtajan
johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja var-
mentaa  pöytäkirjanpitäjä.  Pöytäkirja  tarkastetaan  toimielimen  päättä-
mällä tavalla.

Esitys:  Pöytäkirja  tarkastetaan  seuraavassa  kokouksessa.
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Riia Järvenpää ja Jouko Lindtman.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi  valittiin  Riia  Järvenpää  ja  Jouko
Lindtman.
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3 §
HOITOPÄIVÄT JA KÄYTTÖASTE 1-12/2021

Hoitopäivien määrä ja käyttöaste v. 2021 verrattuna edelliseen vuoteen
on ollut seuraava:

2020 2021 käyttöaste %

tammikuu 1260 938 56,0
helmikuu 1183 1151 76,1
maaliskuu 1481 1306 78,0
huhtikuu 1101 1172 72,3
toukokuu 1201 1129 67,4
kesäkuu 1062 1052 64,9
heinäkuu 1260 1137 67,9
elokuu 1314 1160 69,3
syyskuu 1290 1178 72,7
lokakuu 1334 1630 97,4
marraskuu 1165 1303 80,4
joulukuu 1293 1368 81,7

yht. 14944 14524 73,7 %

Vuonna 2021 hoitopäivien määrä oli  14 524.  Se on 976 hoitopäivää
vähemmän kuin budjetissa asetettu tavoite (15 500) ja 420 hoitopäivää
vuotta 2020 vähemmän. Koko vuoden käyttöaste oli 73,7 %, joka oli 3,5
%-yksikköä alhaisempi kuin 2020.

Jäsenkuntien hoitopäivien määrät kertyivät seuraavasti (suluissa 
muutos edelliseen vuoteen):

1. Helsinki 7509 (- 383)
2. Vantaa 2998 (+ 355)
3. Espoo 1120 (+ 137)
4. Kouvola 657 (- 183)
5. Kerava 649 (+ 256)
6. Vihti 422 (+ 189)
7. Karkkila 270 (+ 29)
8. Lohja 125 (- 9)
9. Tuusula 67 (+ 67)
10. Myrskylä 45 (+ 45)
11. Hyvinkää 43 (- 35)
12. Askola 22 (+ 7)
13. Orimattila 14 (+- 0)
14. Järvenpää 13 (- 144)
15. Pukkila 0 (- 30)
16. Nurmijärvi 0 (+- 0)
17. Mäntsälä 0 (+- 0)
18. Iitti 0 (+-0)
19. Pornainen 0 (+-0)
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Kun  verrataan  vuotta  2021  vuoteen  2020  jäsenkuntien  osalta  huomataan,  että
Helsinki  on  hieman  vähentänyt  päihdehoitokeskuksen  käyttöä  vuoteen  2020
verrattuna,  mutta  puolestaan  Vantaa  ja  Espoo  ovat  nostaneet  ostamiensa
hoitopäivien määrää. Lisäksi myös useampi muu jäsenkunta (Kerava, Vihti, Karkkila,
Tuusula, Myrskylä ja Askola) ovat lisänneet ostettavien hoitopäivien määrää. Tämä
on tärkeä huomio liittyen päihdehoitokeskuksen tulevaisuuteen, toiminnan siirtyessä
hyvinvointialueille. Palvelulle on tarvetta myös jatkossa.  

Muiden kuin jäsenkuntien korkeimmat hoitopäivien määrät olivat seuraavat:

1. Valtio  380 (+ 200)
2. Janakkala 33 (+ 33)
3. Loviisa 31 (- 26)

Muiden kuin jäsenkuntien osalta ostot vähentyivät merkittävästi johtuen
ulosmyynnin rajoituksista. Vuonna 2021 muut kunnat ostivat yhteensä
190 (- 921) hoitopäivää.

Tarkemmin vuoden 2021 tuloksesta raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. 

Esitys: Hallitus  merkitsee  hoitopäivät  ja  käyttöasteen  1-12/2021
tiedoksi.

Päätös: Hallitus merkitsi hoitopäivät ja käyttöasteen 1-12/2021 tiedoksi. 

4  §  KPMG:N  LAAJEMPI  PROSESSI-  JA  ETENEMISKAAVION  ESITTELY  LIITTYEN  SOTE-
UUDISTUKSEN MUUTOSPROSESSIN VAIHEISTUKSEEN

KPMG oli esittelemässä hallituksen 15.12.21 pidetyssä kokouksessa eri vaihtoehtoja
liittyen  kuntayhtymän  perussopimuksen  muutokseen  tai  kuntayhtymän
purkamisprosessiin  liittyen.  KPMG:n  ehdotuksesta  hallitus  sopi,  että  hallituksen
seuraavassa  kokouksessa  19.1.2022  on  KPMG:n  laajempi  prosessi-  ja
etenemiskaavio  käytössä.  Vantaan  konserniohjauksen  toimesta  järjestetään
kuntayhtymän  purkamisasiaa  käsittelevä  kokous  27.1.2022.  Hallitus  toivoi
joulukuussa  2021,  että  kuntavetoisesti  tapahtuvaan  jatkovalmistelun
osallistujajoukkoa laajennettaisiin,  jotta jatkovalmistelulle saataisiin nyt tapahtunutta
suppeaa  valmistelua  laajempaa  omistajanäkemystä  tulevien  päätösten  tueksi.
Kuntayhtymän johtaja oli yhteydessä asian tiimoilta Vantaalle ja Hyvinkäälle. 

Liite 4 UPK_jatkotoimenpiteet ja eteneminen1701

Esitys: Hallitus hyväksyy prosessikaavion etenemissuunnitelman. 

Päätös: Todettiin,  että  edellytyksiä  etenemissuunnitelmasta  päättämiselle  ei  vielä
tässä kokouksessa ollut ja asia jätettiin pöydälle. Päätettiin edistää jatkovalmistelua
siten,  että  kuntayhtymän johtajaa  velvoitetaan  kysymään tarjous  KPMG:ltä  liittyen
kiinteistöjen  myynnin  edellytysten  selvittämiseen  sekä  tarjous
metsänhoitoyhdistykseltä tila-arviosta liittyen kuntayhtymän maa- ja metsäalueisiin.    
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5 § SELVITYS HYVINVOINTIALUEILLE

Sosiaali-  ja  terveydenhuoltoa  ja  pelastustoimea  koskevan  uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 26 §:n
mukaan

 kunnan  on  tehtävä  viimeistään  28  päivänä  helmikuuta  2022  hyvinvointialueelle
selvitys  22,  23  ja  25  §:ssä  tarkoitetuista  sosiaali-  ja  terveydenhuollon  tai
pelastustoimen  käytössä  olevista  toimitiloista,  siirtyvästä  irtaimesta  omaisuudesta,
sopimuksista  ja  vastuista.  Lisäksi  samassa  määräajassa  kunnan  tulee  antaa
hyvinvointialueelle arvio 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista
ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.

Jokaisen  kunnan  on  hyväksyttävä  selvitys  omassa  päätöksentekoelimessään
määräaikaan mennessä. 

Liite 1 Kunnan ja kuntayhtymän selvitys HYVAlle
Liite 2 Siirtyvä irtainomaisuus
Liite 3 Sopimussiirtopohja

Esitys: Hallitus hyväksyy selvitykset ja valtuuttaa kuntayhtymän johtajan esittämään
ne hyvinvointialueille. 

Päätös: Hallitus  päätti  jättää  asian  pöydälle,  koska  hallitus  toivoisi  saavan
selvitykseen  maa-  ja  metsäomaisuuden  markkina-arvon tase-arvon  rinnalle,  jonka
jälkeen selvitys voidaan laittaa jäsenkuntiin ja hyvinvointialueille tiedoksi. 

 

6 § MUUT ASIAT

1. Kuntayhtymän johtaja anoo vuosilomaa
Esitys: Kuntayhtymän johtaja anoo vuosilomaa ajalle 21.2-25.2.2022.

Päätös: Kuntayhtymän  johtajalle  myönnetään  vuosiloma  esityksen
mukaisesti.  

2. Kokouskäytännöt jatkossa
Hallitus sopi,  että hallituksen kokoukset  pidetään jatkossakin hybridikokouksena,
jolloin  voi  tulla  halutessaan  paikanpäälle  kuntayhtymän  tiloihin  tai  osallistua
etäyhteyden avulla kokoukseen.  

3. Kuntayhtymän  johtajan  selvitys  tartuntatautilain  48a§:n  mukaisesta  suojasta,
työskenneltäessä covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiiden sosiaalihuollon
asiakkaiden ja/tai terveydenhuollon potilaiden kanssa. 

Hallitus  totesi,  että  kuntayhtymän  johtajalla  on  voimassa  oleva  tartuntatautilain
48a§:n mukainen rokotussuoja covid-19-tautia vastaan. 
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7 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Hallintosäännön  42  §:n  mukaan  toimielimen  pöytäkirjaan  merkitään
laillisuustietoina oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus; puheenjohtajan
allekirjoitus;  pöytäkirjan  varmennus;  merkintä  pöytäkirjan  tarkastuk-
sesta; sekä merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut ylei-
sesti nähtävänä. 
Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset
ohjeet  oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.  Pöytäkirjaan liitettävässä vali-
tusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä
valituskirjaan on liitettävä.

Esitys: Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus.

Päätös: Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus.
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