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06.04.2022 klo 12.38-13.28

Paikka

Hybridikokous, Teams mahdollisuus tai Ridasjärven päihdehoitokeskus,
Hyvinkää

Saapuvilla olleet

Askola Anna-Mari Eloranta (etänä)
Espoo Tommi Nieppola (etänä)
Helsinki Salla Sinervuo (etänä)
Hyvinkää Hannu Lignell (läsnä)
Iitti Jaana Aro (läsnä)
Järvenpää Kirsi-Marja Karjalainen (etänä)
Karkkila Markku Korhonen (etänä)
Kerava Hannu Nuutinen (läsnä)
Kouvola Birgit Koskela (etänä)
Lohja Teija Ristaniemi (etänä)
Myrskylä Virpi Salminen (etänä)
Mäntsälä Tapio Havula (läsnä)
Nurmijärvi Alpo Sailio (läsnä)
Pukkila Lennu Sajomaa (etänä)
Vantaa Samuli Vartiainen (läsnä)
Vihti Pentti Pulkkinen (etänä)

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 1 §

Asiat

§:t 1-9

Pöytäkirjan
tarkastustapa

4§

Pöytäkirjan
allekirjoitus ja
varmennus

Janne Pesonen
puheenjohtaja
Tapio Havula
puheenjohtaja

Pöytäkirjan
tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Samuli Vartiainen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Sanna Tienvieri
pöytäkirjanpitäjä

Jaana Aro
pöytäkirjantarkastaja

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa
Hyvinkään Ridasjärvellä
/
2022
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1§
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
marraskuun loppuun mennessä.
Työjärjestyksen 3 §:n mukaan kutsu yhtymäkokoukseen on viimeistään
neljätoista päivää ennen kokousta lähetettävä jäsenkuntien
kunnanhallituksille ja jäsenkuntien valitsemille yhtymäkokousedustajille
sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Työjärjestyksen 17 §:n mukaan hallituksen puheenjohtajan ja
kuntayhtymän johtajan on oltava läsnä yhtymäkokouksessa. Heidän
poissaolonsa 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
yhtymäkokousedustaja.
Perussopimuksen 4 §:n mukaan
yhtymäkokoukseen yhden edustajan.

kukin

jäsenkunta

valitsee

Perussopimuksen 5 §:n mukaan yhtymäkokousedustajalla on niin
monta ääntä, kuin hänen edustamansa kunnan peruspääomaosuus on
prosentteina kaikkien kuntien peruspääomaosuuksien summasta
kuntayhtymän 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
yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä.
Perussopimuksen 6 §:n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen,
kun vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) edustajista on saapuvilla ja he
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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
yhtymäkokousedustajan tai varaedustajan tulee tarvittaessa esittää
pöytäkirjanote, valtakirja
tai muu luotettava selvitys oikeudestaan edustaa jäsenkuntaa
yhtymäkokouksessa.
Työjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtymäkokousedustajan, joka on estynyt
saapumasta kokoukseen, on huolehdittava siitä, että varaedustaja
kutsutaan hänen sijaansa.
Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 6 §:n mukaan läsnä olevat kuntien
edustajat ja varaedustajat todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan
jäsenkunnittain
aakkosjärjestyksessä.
Nimenhuudon
jälkeen
puheenjohtaja 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
liitetään pöytäkirjan liitteeksi n:o 1.

edustaja-

ja ääniluettelo

Hallitus
Ehdotus: Puheenjohtaja
1)

avaa kokouksen ja toimituttaa läsnä olevien edustajien
toteamiseksi
nimenhuudon
jäsenkunnittain
aakkosjärjestyksessä,

2)

toteaa
nimenhuudon
perusteella
läsnä
yhtymäkokousedustajat ja heidän äänimääränsä,

3)

toteaa muut läsnäolo-oikeutetut,

4)

toteaa kokouskutsun lähetetyn 18.3.2022

5)

toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

olevat
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Yhtymäkokous 06.04.2022 § 1
Hallituksen puheenjohtaja Janne Pesonen avasi kokouksen klo 12.38.
Suoritetun nimenhuudon perusteella puheenjohtaja totesi läsnä olevan
16 jäsenkunnan edustajat, joilla oli yhteensä 90,2 ääntä. Poissa oli
kolmen kunnan edustajat eli poissa yhteensä 9,8 ääntä. Läsnä olivat
myös hallituksen jäsenet Teemu Leino, Anne Alén, Riia Järvenpää,
Eira Hovi, Petri Bäckman ja Jouko Lindtman sekä johtaja Sanna
Tienvieri esittelijänä ja sihteerinä. Puheenjohtaja totesi kokouskutsun
lähetetyksi 18.3.2022 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
äänimääränsä.
Hyväksyttyä
ääniluetteloa
on
noudatettava
kokouksessa, kunnes ääniluetteloa muutetaan.
Kokouksesta poistuvan samoin kuin kokoukseen myöhästyneenä
saapuvan on ilmoittauduttava puheenjohtajalle.
Kokouksen ääniluettelo muodostui edellisen
yhteydessä suoritetun nimenhuudon perusteella.

pykälän

käsittelyn

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 7 §:n mukaan asiat esitellään
yhtymäkokouksessa esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei
yhtymäkokous toisin päätä.
Käsittelyn pohjana (pohjaehdotuksena) on hallituksen ehdotus taikka,
milloin tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on valmistellut
asian, 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
esityslistan.

käsiteltävistä

asioista

on

hallitus

laatinut

tämän

Hallitus
Ehdotus: Yhtymäkokous päättää vahvistaa kokouksen ääniluetteloksi
edellisessä
pykälässä
suoritetun
nimenhuudon
perusteella
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muodostuneen edustaja- ja ääniluettelon (liite n:o 1) sekä käsitellä
asiat hallituksen laatiman esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Yhtymäkokous 06.04.2022 §2
Päätös: Yhtymäkokous päätti vahvistaa kokouksen ääniluetteloksi
edellisessä
pykälässä
suoritetun
nimenhuudon
perusteella
muodostuneen edustaja- ja ääniluettelon (liite n:o 1) sekä käsitellä
asiat hallituksen laatiman esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

3§
PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI
Yhtymäkokouksen
työjärjestyksen
1
§:n
mukaan
jokaista
yhtymäkokousta
varten
valitaan
oma
puheenjohtaja
ja
varapuheenjohtaja. Hallituksen puheenjohtaja johtaa puhetta, kunnes
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.
Kuntalain
mukaan
kunnanvaltuuston
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa.

ja

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 9 §:n mukaan vaalin toimittamisesta
on soveltuvin osin voimassa, mitä kuntalaissa säädetään.
Hallitus
Ehdotus: Yhtymäkokous toimittaa kokouksen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan vaalin.
Yhtymäkokous 06.04.2022 § 3
Päätös: Yhtymäkokous vallitsi Tapio Havulan puheenjohtajaksi ja
Hannu Nuutisen varapuheenjohtajaksi.

4§
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
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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
työjärjestyksen 19 §:n nojalla yhtymäkokouksen pöytäkirjan
tarkastamiseen.
Hallitus
Ehdotus: Pöytäkirja tarkastettaneen kokouksen päätyttyä.
Yhtymäkokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Yhtymäkokous 06.04.2022 § 4
Päätös: Tarkastetaan pöytäkirja tämän kokouksen päätyttyä.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Aro ja Samuli Vartiainen.
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5§
KUNTAYHTYMÄN OMAISUUDEN REALISOINTI
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta
hyvinvointialueille ja jatkossa hyvinvointialueet järjestävät päihdehuollon palvelut
osana toimintaansa. Päihdehuollon kuntien tehtävät ja siis myös Uudenmaan
päihdehuollon kuntayhtymällä olleet tehtävät siirtyvät kunkin kuntayhtymän
jäsenkunnan sijainnin mukaan määräytyvälle hyvinvointialueelle.
Uudenmaan
päihdehuollon
kuntayhtymän
tuottamaa
palvelua
päihdehoitokeskuksessa ei ole toiminnallisesti mahdollista jakaa useammalle
hyvinvointialueelle. Vastaavan palvelutuotannon järjestäminen on kuitenkin edelleen
perusteltua. Mikäli hyvinvointialueet haluavat jatkaa yhteistyötä, sitä voidaan tehdä
hyvinvointialuelain (611/2021) mukaisten hyvinvointialueen yhteistoimintaa
koskevien säännösten mukaisesti. Jatko yhteistyölle on siis mahdollista vain
hyvinvointialuelain 52 §:n mukaisissa muodoissa ja hyvinvointialueiden päätöksiin
perustuen. Tällä hetkellä hyvinvointialueista ainakin Vantaa-Kerava ja Helsingin
kaupunki ovat ilmoittaneet halukkuutensa jatkaa yhteistoimintaa Keski-Uudenmaan
hyvinvointialueen
kanssa
koskien
päihdekuntoutusta
Ridasjärven
päihdehoitokeskuksessa.
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän tavoitteena on toimeenpanon valmistelun
edistäminen niin, että palveluiden jatkuvuus turvataan ja päihdehuollon palvelut
toimivat häiriöttä asiakkaiden ja henkilöstön kannalta järjestämisvastuun siirtyessä.
Järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueet voivat hyvinvointialuelain 52 §
mukaisesti sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä. Jatkossa päihdehuollon
palveluita nykymallin mukaisesti voitaisiin tuottaa esimerkiksi niin, että yksi
hyvinvointialue (kuten Keski-Uudenmaan hyvinvointialue) hoitaisi tehtävää muiden
hyvinvointialueiden puolesta siten, että hyvinvointialueilla on lain 54 § mukainen
yhteinen toimielin, joka vastaa tehtävän hoitamisesta.
Tällä hetkellä kuntayhtymän johtaja yhdessä muun kuntayhtymän johtoryhmän
kanssa suunnittelevat henkilöstön siirtoa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle.
Tähän mennessä yksikään hyvinvointialue tai Helsinki eivät ole esittäneet eriävää
mielipidettä siitä, etteikö henkilöstö voisi siirtyä kokonaisuudessaan KeskiUudenmaan hyvinvointialueelle. Toimintaa tullaan jatkamaan nykyisissä tiloissa.
Tilat vuokrataan hyvinvointialueelle.
Jäsenkuntien epävirallisen kannan tiedustelu 27.1.2022 pidetyssä kokouksessa
antoi vahvan viestin siitä, että jäsenkunnat kannattavat kuntayhtymän omaisuuden
realisointia ja purkamista. Paikalla olleet kaikki 15 jäsenkuntaa 19 jäsenkunnasta
kannattivat kuntayhtymän omistamien kiinteistöjen, rakennusten ja maa-alan
myymistä ja kuntayhtymän purkamista vuoden 2022 aikana.

Hallitus 4.3.2022 24 §
Ehdotus: Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että
yhtymäkokous toteaa:
1. jäsenkuntien ei ole tarkoituksenmukaista jäädä omistamaan kuntayhtymään
järjestämisvastuun siirtymisen jälkeen (1.1.2023 lukien) jäljelle jäävää
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kiinteistömaisuutta tai siihen liittyvää omaisuutta esim. kiinteistökuntayhtymänä
tai kuntien kesken yhteisomistussuhtein,
2. kyseinen omaisuus on näin ollen syytä realisoida ja jakaa ylijäämät
perussopimuksen mukaisesti jäsenkunnille; tästä syystä
yhtymäkokous kehottaa:
3. kuntayhtymän hallitusta ja toimivaa johtoa valmistelemaan kuntayhtymän
kiinteistöomaisuuden realisoinnin vuoden 2022 aikana päätettäväksi. Tämän
jälkeen kuntayhtymän hallituksen on syytä esittää jäsenkunnille kuntayhtymän
purkamista tai lopettamista muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.
Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot.
Yhtymäkokous 06.04.2022 § 5
Päätös: yhtymäkokous päätti kehoittaa kuntayhtymän hallitusta ja
toimivaa johtoa valmistelemaan kuntayhtymän kiinteistöomaisuuden
realisoinnin vuoden 2022 aikana päätettäväksi. Tämän jälkeen
kuntayhtymän hallituksen on syytä esittää jäsenkunnille kuntayhtymän
purkamista tai lopettamista muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.
Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot.

6§
KUNTAYHTYMÄN

HALLITUKSEN
PUHEENJOHTAJAN
PUHEENJOHTAJAN VALINTA

EROAMINEN

JA

UUDEN

Hallituksen puheenjohtaja Janne Pesonen on esittänyt Uudenmaan
päihdehuollon kuntayhtymälle eropyynnön ajankäyttösyistä.
Hallitus 04.03.2022 § 24
Ehdotus: Hallitus esittää yhtymäkokoukselle,
puheenjohtaja valitaan toimikaudeksi 2022-2025.

että

hallituksen

Yhtymäkokous 06.04.2022 § 6
Päätös: Yhtymäkokous myönsi nykyiselle puheenjohtajalle eron ja
valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Kari Kuusiston.

UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ
YHTYMÄKOKOUS

PÖYTÄKIRJA 1/2022
06.04.2022

7§
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
käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asia
ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä
yksimielisesti. Kuntalain mukaan säännös on soveltuvin osin voimassa
kuntayhtymässä.
Perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymäkokouksen tehtävistä ja
toiminnasta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtuuston tehtävistä
kuntalaissa säädetään.
Hallitus
Ehdotus: Todetaan kiireelliset ja muut mahdolliset asiat

Yhtymäkokous 06.04.2022 §7
Päätös: Todetaan, että ei ole kiireellisiä ja muita mahdollisia asioita

8§
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN JA PÄÄTÖKSISTÄ TIEDOTTAMINEN
Kuntalain 85§:n mukaan yhtymäkokouksen pöytäkirja siihen liitettyine
valitusosoituksineen on tarkastamisen jälkeen pidettävä yleisesti
nähtävänä. Ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä
jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle jäljennös. Jäsenkuntien ja
niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjassa mainituista
päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi.
Hallitus
Ehdotus: Yhtymäkokous päättää, että pöytäkirja pidetään yleisesti
nähtävänä kuntayhtymän toimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä
kuntalain 85§:n mukaisesti ja siitä lähetetään jäljennös nähtävillä
pitoaikoineen jäsenkuntien kunnanhallituksille.

Yhtymäkokous 06.04.2022 § 22
Päätös: Hyväksytään esityksen mukaan.
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9 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Hallitus
Ehdotus: Esityslistalla olevien asioiden ja mahdollisesti kiireellisenä
käsiteltäväksi otettujen asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtaja
ilmoittanee,
että
pöytäkirjaan
liitetään
kuntalain
mukainen
valitusosoitus ja julistanee kokouksen päättyneeksi.

Yhtymäkokous 06.04.2022 § 9
Päätös: Pöytäkirjaan liitetään kuntalain mukainen valitusosoitus ja
kokous julistettiin päättyneeksi.
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VALITUSOSOITUS
Kunnallisvalitus
Kunnallisvallituksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen). Kunnallisvalituksen saa tehdä myös kuntayhtymän
jäsenkunta ja sen jäsen.
Valituksen saa tehdä myös sillä perusteella, että päätös on syntynyt
virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on
ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen on Helsingin hallinto-oikeus, Ratapihantie 9, Pl
110, 00521 Helsinki.
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen
päätöksistä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
saantotodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä 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
allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan,
siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai
viran 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,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen
jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää
postitse tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

