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§ 57
Yhtymähallitus / Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätövaltaisuuden
toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Todetaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous laillisesti
koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja
tarkastetaan 10.5.2019 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä 13.5.2019 yleisessä
tietoverkossa.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja
Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan
läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan
tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Liljan-Kukka Runolinna ja Aki Korpela.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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§ 58
Kuntayhtymän tilannekatsaus
Kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen esittelee kuntayhtymän
tilannekatsauksen.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 59
Toimien muuttaminen viroiksi
KEUDno-2019-12
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Autere
paivi.autere@keusote.fi
Henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Toimien muuttaminen viroiksi KYH 7.5.2019
Laatupäällikön tehtävä on ollut haussa toimena. Toimi on perustettu kuntayhtymän
johtajan päätöksellä 27.3.2019. Hakuaikana sisäisten integraatiopalveluiden
organisoituminen on selkeytynyt mm. valvonnan osalta. Tulosyksikköön ei
muodosteta valvontayksikköä. Linjaus tarkoittaa sitä, että sisäisten
integraatiopalveluiden tehtäviä tulee tiivistää isompiin kokonaisuuksiin. Tarkoituksena
on perustaa laatupalvelujen yksikkö, joka vastaa laadun hallinnan kokonaisuuden
lisäksi myös potilas- ja sosiaaliasiamiestoiminnasta ja kuntayhtymätasoisesta
valvonnasta.
Laatupäällikkö toimii yksikön esimiehenä. Esimiestyössään hän käyttää julkista valtaa
esim. henkilöstöasioihin liittyen ja hänen alaisuudessaan olevat työntekijät ovat
virkasuhteessa.
Valvontakoordinaattorin viran tarkoituksena on kuntayhtymätasoisen valvonnan
yhteensovittaminen, yksiköiden ja palvelujen lakisääteisyydestä huolehtiminen,
tilannekuvan hallinta, valvonnan suorittaminen omien yksiköiden osalta ja valvonnan
laadun varmistaminen. Valvontakoordinaattori toimii kuntayhtymätasoisena
valvonnan asiantuntijana ja viranomaisena.Vakanssipohjana on palvelutoiminnan
suunnittelijan tehtävä, joka on tarkoitus muuttaa valvontakoordinaattorin viraksi.
Palvelutoiminnan suunnittelijan tehtävässä ollut työntekijä siirtyy toiseen virkaan
kuntayhtymässä.
Nyt päätöksentekoon tuodaan kuntayhtymän laatupäällikön sekä
valvontakoordinaattorin toimien muuttaminen viroiksi.
Muutoksilla ei ole kustannusvaikutuksia.
Liitteenä 1 on toimien muuttaminen viroiksi perusteluineen.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja
Kuntayhtymän hallitus päättää hyväksyä liitteenä 1 olevat toimien muutokset viroiksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
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§ 60
Sivutoimiluvan myöntämisen periaatteet
KEUDno-2019-500
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Autere
Liitteet

1 Liite 1_ Sivutoimiluvan myöntämisen periaatteet.pdf
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallintosäännön § 34 mukaan
sivutoimilupahakemuksen ratkaisee ja sivutoimiluvan peruuttamisesta sekä
sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää kuntayhtymän
johtaja yhtymähallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti.
Nyt päätöksentekoon tuodaan sivutoimiluvan myöntämisen periaatteet
hallintosäännön edellyttämästi, samalla tarkennetaan sitä kenellä on toimivalta
myöntää sivutoimilupa.
Hallintosäännön mukaan kuntayhtymävaltuuston ja -hallituksen valitsemien
viranhaltijoiden osalta sivutoimiluvan myöntämisestä päättää kuntayhtymän johtaja.
Kuntayhtymän johtajan sivutoimiluvasta päättää yhtymähallitus.
Muiden viranhaltijoiden osalta sivutoimiluvan sekä viranhaltijoiden / työntekijöiden
sivutoimi-ilmoituksen ratkaisuvaltaa laajennetaan koskemaan palvelussuhteeseen
ottavaa viranhaltijaa /työntekijää.
Sivutoimiluvan myöntämisen periaatteet ovat liitteenä 1.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen 1 mukaiset sivutoimiluvan myöntämisen
periaatteet.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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§ 61
Valtuustoaloite / Neuvolan iltavastaanotot
KEUDno-2019-505
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Salminen
tiina.salminen@keusote.fi
Palvelujohtaja, Miela
Yhtymävaltuusto 7.3.2019 § 7
Kokouksessa luovutettiin Heli Hallikaisen ja 23 valtuutetun allekirjoittama
valtuustoaloite Hyvinvointineuvolan (äitiys- ja lastenneuvolan) iltavastaanotosta:
”Hyvinvointineuvolan tavoitteena on asiakasperheiden hyvinvoinnin edistäminen ja
perheiden tukeminen arjessa. Neuvolat ovat nykyisen Keski-Uudenmaan sote -
kuntayhtymän alueella olevissa kunnissa eri aikoihin avoinna ollen useassa kunnassa
auki vain virka-aikana kello 8-16.
Aukioloajat rajoittuen vain ns. virka-aikaan eivät ole kovin asiakaslähtöisiä
elämänvaiheessa, jossa palvelujen käyttäjät elävät ”elämän ruuhkavuosia”. Useissa
kaupungeissa, kuten Espoossa, Turussa ja Helsingissä on tarjoilla myös ilta-aikoja,
jotta erilaisissa tilanteissa oleville perheille löytyisi mahdollisimman sopiva aika
neuvolakäynneille. Hyvinkäällä on tällä hetkellä iltavastaanotto yhtenä päivänä
viikossa klo 18 asti, tämä käytäntö tulisi ottaa käyttöön koko kuntayhtymän alueella.
Ilta-ajat mahdollistaisivat sen, ettei raskaana olevien äitien ja lasten vanhempien
tarvitse hoitaa neuvolakäyntejä työaikaan sekä mahdollisesti korvata niihin mennyttä
aikaa myöhemmin työnantajalle. Kuntayhtymän alueella kehyskunnissa monet
vanhemmat käyvät töissä muualla pääkaupunkiseudulla, jonka johdosta neuvolassa
käynti ei onnistu esimerkiksi ruokatunnilla, vaan käyntiin menee useampia tunteja.
Matka-ajat huomioiden neuvolakäynti saattaa viedä useinkin puoli työpäivää.
Monissa perheissä haluttaisiin myös mennä neuvolaan koko perheen voimin, mutta
vanhempien työajat rajoittavat tätä. Ilta – ja viikonloppuajat mahdollistaisivat myös
nykyistä useampien isien mukana olon neuvolakäynneillä. Laajennetut aukioloajaa
mahdollistavat peremmin palveluiden suuntaamisen koko perheelle.
Työaikojen sijoittuessa nyky-yhteiskunnassa yhä enemmän virastoaikojen ulkopuolelle
tulisi tämä trendi huomioida myös palvelutuotannossa. Em. trendin myötä olisi hyvä
myös kuntayhtymän osaltaan tarjota mahdollisuus henkilöstölle työaikojen osittaiseen
sijoittumiseen joustavasti perinteisten virastoaikojen ulkopuolelle. Näin saataisiin
paitsi joustavuutta henkilökunnan työaikoihin, myös palvelut tukemaan asiakkaita
erilaisissa elämäntilanteissa nykyistä kattavammin.
Palveluiden tulisi tukea asiakkaita erilaisissa elämäntilanteissa mahdollisimman
joustavasti. Lisäksi on tärkeää huomioida työelämävaikutukset palvelun käytön
suhteen. Neuvola-aikojen tarjoaminen osittain myös ilta-aikoina olisi yksi tapa osoittaa
kuntayhtymän olevan lapsiystävällinen ja vaikuttaa omalta osaltaan myös pienten
lasten vanhempien työllistymiseen.

Keski-Uudenmaan sote
Yhtymähallitus

Pöytäkirja
07.05.2019

1/2019

10 (29)

Me allekirjoittaneet esitämme, että kuntayhtymä selvittää ilta-aikojen tarjoamista
neuvolapalveluiden osalta myös ilta-aikoina ja samalla yhtenäistää palveluiden
saatavuutta ko. palveluiden osata koko kuntayhtymän alueella. Äitiys- ja
lastenneuvoloiden iltavastaanottoa tulisi järjestää vähintään yhtenä päivänä viikossa.”
Vastine valtuustoaloitteeseen
7.3.2019 olleessa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymävaltuustossa esitettiin
valtuustoaloite Hyvinvointineuvolan (äitiys- ja lastenneuvolan) iltavastaanotosta: ”
Hyvinvointineuvolan tavoitteena on asiakasperheiden hyvinvoinnin edistäminen ja
perheiden tukeminen arjessa.” Allekirjoittaneet esittivät, että kuntayhtymä selvittää
ilta-aikojen tarjoamista neuvolapalveluiden osalta vähintään yhtenä iltana viikossa ja
yhtenäistää kyseessä olevan iltavastaanoton saatavuutta koko kuntayhtymän
alueella.
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yksi asiakkaan kannalta keskeisimpiä
palvelulupauksia on lupaus palveluihin pääsystä tarpeen mukaisesti, esimerkiksi juuri
iltavastaanottoaikoja järjestämällä. Kuntayhtymän palvelulupausta työstettäessä
järjestettiin kysely kuntalaisille, jonka vastauksissa nostettiin esiin muun muassa
asiantuntevan, oikea-aikaisen ja oikean tasoisen palvelun saanti. Lisäksi palautteissa
nousi iltavastaanottojen tarve. Asiakaspalautelaitteista saaduista asiakaspalautteista
on noussut aukioloaikojen kehittämistoive.
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän neuvoloissa on tällä hetkellä käynnissä
työntekijöiden työn vakiointi ja toimintojen yhtenäistäminen. Tavoitteena on
toimintojen ja palveluketjujen tasalaatuistaminen ja yhdenmukaistaminen koko
kuntayhtymän alueella myös iltavastaanottojen osalta.
Valtuustoaloitteessa tuotiin esille neuvoloiden olevan auki Keski-Uudenmaan sote -
kuntayhtymän alueella pääsääntöisesti virka-aikaan klo 8–16. Hyvinkäällä neuvolat
ovat olleet toukokuusta 2018 lähtien auki kerran viikossa klo 8–18. Iltavastaanottoja
toteutettaessa on huomioitu työntekijöiden riittävä määrä työturvallisuuden
toteutumiseksi. Asiakkaina iltavastaanotoilla ovat olleet raskaana olevat äidit
perheineen, vauvaperheet sekä leikki-ikäiset lapset. Terveydenhoitajien Hyvinkään
neuvoloiden saamat iltavastaanottoja koskevat suulliset asiakaspalautteet ovat olleet
positiivisia. Yksityiskohtaisempi asiakaskysely toteutetaan syksyllä.
Iltavastaanottoaikoja on käytetty hyvin: Tammi–maaliskuun aikana 2019 tarjottuja
aikoja on ollut 126 tuntia ja asiakaskäyntejä 95 tuntia. Käyttöaste on näin ollen ollut
noin 75 prosenttia.
Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymässä on yhteensä 14 neuvolaa, joissa
terveydenhoitajien määrä vaihtelee 1,5 – 11,5 välillä. Iltavastaanottojen toteuttaminen
merkitsee huomion kiinnittämistä työntekijöiden turvallisuuteen, eikä vastaanottoja
voida järjestää toimipisteissä, joissa ei ole riittävästi työntekijöitä ilta-aikaan. Tämä
rajoittaa iltavastaanottojen järjestämistä jokaiseen toimipisteeseen.
Neuvolatoimipisteitä ja neuvolaterveydenhoitajia on kuntayhtymän kunnissa /
kaupungeissa seuraavasti:
•
•

Hyvinkää: kaksi toimipistettä (10:n ja 6:n terveydenhoitajan toimipisteet)
Järvenpää: neljä toimipistettä (8:n, 6:n, 2:n ja 1:n terveydenhoitajan toimipisteet)
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Mäntsälä: yksi toimipiste (8 terveydenhoitajaa)
Nurmijärvi: kolme toimipistettä (10:n, 4:n ja 3:n terveydenhoitajan toimipisteet)
Pornainen: yksi toimipiste (1,5 terveydenhoitajaa)
Tuusula: kolme toimipistettä (11:n, 5:n, 3:n ja 2,5:n terveydenhoitajan toimipisteet).

Turvallisuuden takaamiseksi kaikki neuvolat eivät voi toteuttaa iltavastaanottoa
johtuen työntekijöiden pienestä määrästä. Pienet yksiköt ovat haavoittuvaisempia
terveydenhoitajan sairastuessa äkillisesti. Kuntakohtaisesti tarkasteltuna asia koskee
erityisesti Pornaisten neuvolaa.
Tästä seuraa vaihtoehtoisesti:
1. iltavastaanoton järjestäminen Pornaisissa kerran kuukaudessa kahden
työntekijän toimesta. Toisen työntekijän ollessa äkillisesti estyneenä (esimerkiksi
sairauden vuoksi), edellyttää tämä vaihtoehto vuoden 2020 talousarvioon 5000
euron budjettivarausta vartijakustannuksiin.
2. Iltavastaanoton järjestäminen Pornaislaisten osalta Mäntsälän
hyvinvointineuvolassa kerran viikossa ilman tarvetta lisäkustannuksille. Mikäli
muilla palvelualueilla on tarvetta avata lähipalveluna iltavastaanotto Pornaisissa,
on mahdollisuus tarkastella tilannetta uudelleen. Tällöin vartiointikustannuksia
voidaan jakaa useamman palvelualueen kesken.
Iltavastaanotolla voi olla vaikutus neuvolan asiakassuhteen jatkuvuuteen oman
terveydenhoitajan kanssa. Iltavastaanottoa pitävä terveydenhoitaja ei ole välttämättä
ole perheen oma terveydenhoitaja, jolla on totuttu käymään.
Valtuustoaloitteessa esitetyn mukaisesti iltavastaanotot mahdollistavat koko perheen
yhteisen osallistumisen neuvolakäynneille, vähentävät vanhempien työajalla käytäviä
neuvolakäyntejä sekä laajentavat valinnanmahdollisuutta neuvolakäyntien
toteuttamiseen omalle elämäntilanteelle ja työrytmille sopivaksi.
Iltavastaanottojen laajentaminen kuntayhtymän alueella on myös
perhekeskuspalvelujen näkökulmasta tarkoituksenmukaista toteuttaa
asiakaskokemuksen parantamisen ja kuntalaispalautteissa esiin nostettuun
tarpeeseen vastaamisen näkökulmasta. Iltavastaanottojen avaaminen on askel kohti
palvelulupauksen toteutumista – lupausta palveluihin pääsystä tarpeen mukaisesti.
Suomessa on eri kunnissa ja kaupungeissa toteutettu iltavastaanottoja neuvoloissa.
Esimerkiksi Turussa ilta-ajat ovat ensisijaisesti tarkoitettu äitiysneuvolan asiakkaille ja
leikki-ikäisten iltavastaanotot ovat varattavissa klo 17 saakka. Etelä-Karjalan sote -
kuntayhtymässä neuvolan iltavastaanottoajat toimivat ilman ajanvarausta lyhyissä
neuvola-asioissa, kuten esimerkiksi rokotuksissa, verenpaineseurannoissa ja sikiön
sydänäänien tarkastukseen liittyvissä asioissa.
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä tulee tarjoamaan syyskuusta 2019 lähtien
iltavastaanottopalveluita neuvoloissa yhtenä päivänä viikossa koko kuntayhtymän
alueella. Toteuttaminen vaatii käytäntöjen suunnittelemista ja käynnistysvaiheessa
lähdemme Pornaisten neuvolan kohdalla siitä vaihtoehdosta, että iltavastaanotto
järjestetään Mäntsälän hyvinvointineuvolassa. Kesälomakautena neuvoloiden
toimintaa supistetaan ja näin ollen otollinen aika iltavastaanottojen käynnistämiseksi
on syyskuu.
Ehdotus
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Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää,
hyväksyä oheisen lausunnon vastauksenaan esitettyyn valtuustoaloitteeseen ja
toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi, ja
lähettää lausunnon yhtymävaltuuston päätettäväksi
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
Perhekeskuspalvelujen päällikkö
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§ 62
Valtuustoaloite vaikeavammaisten vakitaksioikeutta koskien (Hyvinkään kaupungin
valtuustolle 4.4.2017)
KEUDno-2019-507
Valmistelija / lisätiedot:
Erja Pentti
erja.pentti@keusote.fi
Palvelujohtaja
Liitteet

1 Valtuustoaloite 4.4.2017 Hyvinkään kaupungille_Vammaisten kuljetuspalvelu
Taustaa
Valtuustoaloite Hyvinkään kaupungille 4.4.2017 (369/2017) koskien Keski-Uudenmaan
Sote –kuntayhtymän palveluita.
Valtuustoaloitteessaan (liite) allekirjoittaneet esittävät, että vaikeavammaisille tulisi
palauttaa heidän oikeutensa käyttää samaa taksia ja kuljetuspalvelua, jossa on heille
tuttu kuljettaja ja joka tuntee asiakkaan avuntarpeet sekä kodin. Näin vältyttäisiin
asiakkaan näkökulmasta turhalta toistolta. Omaishoitajat toivovat tätä palvelumallia.
Lisäksi aloitteessa mainitaan, että tällä hetkellä vaikeavammaisilla on ollut oikeus
hakea tätä kuljetusapua sosiaali- ja terveyslautakunnalta ja se on myönnetty vain
tapauskohtaisesti.
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän vastaus
Vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaisia kuljetuspalveluja voidaan myöntää
henkilöille, joilla on vaikeavammaisuutensa takia erityisiä vaikeuksia liikkumisessa, ja
jotka eivät vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä
ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Hyvinkäällä vammaispalvelulain mukaista
kuljetuspalvelua sai vuonna 2018 yhteensä 676 henkilöä. 24 henkilölle oli myönnetty
oikeus käyttää samaa taksia eli ns. vakiotaksioikeus. Vakiotaksin käyttö on myönnetty
sellaisille asiakkaille, joilla on erityisiä perusteita saman taksin käyttämiseen
vammansa tai pitkäaikaisen sairautensa takia.
Kuljetuspalvelun toteuttamistavan valinnassa on otettava lähtökohdaksi
kuljetuspalvelun saajan yksilölliset tarpeet ja mahdollisuudet. Kuljetuspalvelun saajalla
ei ole ehdotonta oikeutta vaatia kuljetuspalveluiden järjestämistä haluamallaan
tavalla. Erityiset, yksilölliset olosuhteet ja vaikeavammaisen asiakkaan vamma tai
sairaus voivat aiheuttaa sen tarpeen, että asiakkaan on mahdotonta suunnitella
tekemisiään kovin pitkällä aikavälillä, jolloin voi olla perusteltua myöntää hänelle
oikeus vakiotaksin käyttöön. Kunnalla on kuitenkin oikeus arvioida se, miten
kuljetuspalvelut järjestetään, kunhan asiakkaan yksilölliset tarpeet tulevat hänen
palvelussaan huomioiduksi. Mikäli kuljetuspalvelut voidaan hoitaa vammaisen
henkilön kuljetustarpeen mukaisessa laajuudessa yhteiskuljetuksin tai muulla kunnan
järjestämällä ja päättämällä tavalla, ei vaikeavammaisella henkilöllä ole oikeutta
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määrätä kuntaa sitovalla tavalla kuljetuspalvelujen järjestämistavasta esim.
valitsemalla kuljetukset suorittavan autoilijan. Räty, Tapio (2017) Vammaispalvelut s.
295-297.
Liikennepalvelulaki on muuttunut olennaisesti kesällä 2018, jonka myötä takseilta on
loppunut mm. asemapaikoittainen päivystysvelvoite. Keski-Uudenmaan sote-
kuntayhtymän kunnat ovat tehneet Lähitaksi Oy:n kanssa väliaikaisen sopimuksen
taksimatkojen toteuttamisesta 1.7.2018 jälkeen. Sopimus koskee vammaispalvelulain
ja sosiaalihuoltolain perusteella järjestettäviä kuljetuspalveluja. Hyvinkääläiset kuljetus-
palveluasiakkaat tilaavat taksin Lähitaksin välityskeskuksesta voimassa olevan
ohjeistuksen mukaan.
Vakiotaksioikeuden myöntäminen asiakkaan yksilöllisen tarpeiden nojalla antaa
mahdollisuuden niille asiakkaille, joille vakiotaksin käyttäminen on erityisen
merkittävää. On myös huomioitava, että vakiotaksin käyttäminen saattaa hidastaa
asiakkaan saamaa palvelua, riippuen siitä, mikä vakiotaksin tilanne ajojen suhteen
kullakin hetkellä on. Valtaosan asiakkaista on mahdollista asioida useamman
kuljettajan palveluksia hyödyntäen, kunhan kalusto on sopiva hänen vammastaan
johtuviin yksilöllisiin tarpeisiinsa nähden.
Kesän 2019 aikana valmistellaan loppuun Keski-Uudenmaan Sote -kuntayhtymän
yhtymähallituksen päätettäväksi sekä vammaispalvelulain että sosiaalihuoltolain
mukaisten kuljetuspalvelujen soveltamisohjeet sekä kuljetuksia koskevat kriteerit ja
periaatteet esim. kuljetuspalvelualueen ja matkoista perittävien omavastuuosuuksien
suhteen. Tässä yhteydessä tuodaan päätöksentekoon myös ns. vakiotaksin
käyttöoikeus ja sen myöntämisperiaatteet.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää
hyväksyä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen, ja
esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto merkitsee asian tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
Kuntayhtymän jäsenkunnat, vammaisten palvelujen päällikkö, vammaisten palvelujen
johtava asiantuntija
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§ 63
Kehitysvammaisten asumispalveluiden hankinta
KEUDno-2019-511
Valmistelija / lisätiedot:
Erja Pentti
erja.pentti@keusote.fi
Palvelujohtaja
Yhtymähallitus 9.4.2019 § 50
Kunnan tai kuntayhtymän hankkiessa palveluja yksityisiltä palveluntuottajilta, tulee
han-kinnat kilpailuttaa siten kuin julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
annetussa laissa (1397/2016) säädetään. Jos kunta tai kuntayhtymä järjestää palvelut
omana toimintanaan tai hankkimalla niitä muilta kunnilta tai kuntayhtymiltä, ei näin
järjestettyjä palveluja tarvitse kilpailuttaa.
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallintosäännön mukaan yhtymähallitus
päättää hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista, milloin niiden arvo on yli 6 000
000 euroa. Kyseessä olevan hankinnan sopimuskauden arvonlisäveroton
kokonaisarvo on n. 82 000 000 euroa.
Kehitysvammaisten asumispalveluja hankitaan yli 18-vuotiaille kehitysvammaisille
henki-löille heidän tarpeidensa mukaista pitkäaikaista asumista kehitysvammalain
mukaisena asumispalveluna.
Kuntayhtymän kunnista vain Hyvinkäällä ja Järvenpäässä on voimassa olevat
puitesopimukset kehitysvammaisten asumispalveluista. Molemmat sopimukset ovat
voimassa 31.1.2020 saakka.
Hankintatapana käytetään avointa tarjouspyyntömenettelyä, jossa jokainen halukas
voi tehdä tarjouksen. Tarjouskilpailujen hankintapäätökset tuodaan hallintosäännön
mukaisesti yhtymähallituksen käsittelyyn.
Valmistelija/lisätiedot:
Vammaisten palvelujen päällikkö Olli-Pekka Alapiessa, olli-pekka.alapiessa@keusote.fi,
040 834 8207
Esitys KYJ
Yhtymähallitus päättää, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä voi käynnistää
kehitysvammaisten asumispalveluiden kilpailutuksen edellä kuvatun mukaisesti.
Päätös
Sirkka Rousu esitti Ulla-Mari Karhun ja Maiju Tapiolinnan kannattamina, että asia
palautetaan uudelleen valmisteluun, jossa selvitetään
nykytilan kuvaus kehitysvammaisten asumispalvelutuotannossa
hankintamenettelyjen arviointi ja ehdotus
hankintaperiaatteet tässä hankinnassa.
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Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta
uudelleen valmisteluun, asian käsittelyn jatkamisesta on äänestettävä. Ne jotka
äänestävät asian käsittelyn jatkamisesta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat asian
palauttamisesta uudelleen valmisteluun äänestävät EI. Annetussa
nimenhuutoäänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä ja 17 EI-ääntä (äänestysluettelo
liitteenä), joten yhtymähallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.
Tiedoksi
Talous- ja hallintojohtaja Päivi Tarsia
Vammaisten palvelujen päällikkö Olli-Pekka Alapiessa
Hankintapäällikkö Päivi Klami
Muutoksenhaku
Kuntalain 136 §, ei muutoksenhakua
*****************************************
Yhtymähallitus 7.5.2019 §
Kuntayhtymässä tällä hetkellä voimassa olevat Hyvinkään ja Järvenpään
kehitysvammaisten asumispalvelujen puitesopimukset päättyvät 31.1.2020. Kuntien
sopimukset on siirret-ty Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle yhtymähallituksen
18.12.2018 § 166 Sopimusten siirtopäätös Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymään -
päätöksen mukaisesti.
Hankinnan sisältö
Hankinnan kohderyhmänä ovat 18-vuotta täyttäneet kehitysvammaisten henkilöt.
Tarkoituksena on hankkia tälle kohderyhmälle sekä ei-ympärivuorokautista (tuettua ja
ohjattua asumista) että ympärivuorokautista (autettu asuminen) asumispalvelua.
Tuettua asumispalvelua järjestetään lievästi kehitysvammaisille henkilöille, jotka
selviytyvät päivittäisistä arkielämän asioista pääsääntöisesti omatoimisesti tai melko
omatoimisesti ja heillä on valmiuksia itsenäiseen elämiseen ja asumiseen. Tuen tarve
on yksilöllistä ja voi vaihdella yksittäisistä tuki- tai ohjauskäynneistä viikossa
päivittäisiin tarkistuskäynteihin. Tukea ei tarjota yöaikaan, mutta palveluntuottajalla
tulee olla valmius antaa etäohjausta tarvittaessa. Ohjattua asumispalvelua
järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat kehitysvammastaan johtuen päivittäin tai
useita kertoja viikossa tukea, ohjausta ja apua arkielämän vaatimissa asioissa ja niihin
osallistumisessa. Yöaikainen tuki, apu ja ohjaus voivat olla tapauskohtaisesti tarpeen.
Autettua asumispalvelua järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat tukea, ohjausta ja
hoitoa ympäri vuorokauden.
Hankinnan toteutus
Hankinnat tulee kilpailuttaa, kun kuntayhtymä hankkii palveluja yksityisiltä
palveluntuottajilta, siten kuin julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
annetussa laissa (1397/2016) säädetään. Jos kunta tai kuntayhtymä järjestää palvelut
omana toimintanaan tai hankkimalla niitä muilta kunnilta tai kuntayhtymiltä, ei näin
järjestettyjä palveluja tarvitse kilpailuttaa. Kynnysarvon ylittävät (yli 400 000 euroa)
liitteen E mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnat tulee kilpailuttaa
hankintalain 12 luvun mukaisesti.
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Hankintalaki jättää hankintayksikölle paljon harkintavaltaa, minkälaisella
hankintamenettelyllä liitteen E mukainen hankinta kilpailutetaan ja antaa myös
mahdollisuuden soveltaa puitejärjestelyyn perustuvien hankintojen kilpailuttamisessa
kevyempiä erityisalojen hankintalain säännöksiä ja huomioida asiakaslähtöisyys.
Sosiaali- ja terveyspalveluhankinnat tulee lain mukaan kilpailuttaa noudattaen
avoimuuden, tasapuolisuuden, syrjimättömän kohtelun sekä suhteellisuuden
periaatteita. Hankintayksikön tulee kuvata käyttämänsä menettely tarjouspyynnössä.
Hankintalain mukaan voidaan hankinnassa käyttää joko dynaamista hankintajärjestel-
mää (DPS) tai puitejärjestelyä. Dynaaminen hankintajärjestelmä on täysin sähköinen
hankintamenettely, joka on avoin kaikille soveltuvuusehdot täyttäville tarjoajille koko
kestonsa ajan. Hankintajärjestelmä on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa
dynaaminen hankintajärjestelmä perustetaan, ja toisessa vaiheessa hankintayksikkö
voivat tehdä järjestelmän sisäisiä kilpailutuksia.
Merkittävin ero DPS:n ja puitejärjestelyn välillä on se, että järjestelmään hyväksytään
soveltuvuusehdot täyttäviä toimittajia koko dynaamisen hankintajärjestelmän keston
ajan. Puitejärjestelyssä toimittajat valitaan yleensä neljän vuoden sopimuskaudeksi,
eikä uusia toimittajia oteta mukaan sopimuskauden aikana. Dynaamisen
hankintajärjestelmän kestoa ei ole rajattu lainsäädännössä samoin kuten
puitejärjestelyssä. Kesto ilmoitetaan DPS:n perustamisen yhteydessä.
Valmistelussa huomioitavaa
Hankinta tulisi käynnistää niin, että tarjousasiakirjat olisivat valmiina elokuussa,
kilpailutus tehtäisiin syys-lokakuussa ja hankintapäätös marras-joulukuussa 2019.
Uudet sopimukset tulisi siten allekirjoitettaviksi ennen vuoden vaihdetta. Samalla
aikataululla kuullaan kuntayhtymän alueella toimivia vammaisneuvostoja.
Hankinnan lähtökohtana on, että puitesopimuksen perusteella solmittujen
asiakaskohtaisten sopimusten voimassaolo jatkuu tämän hankinnan perusteella
tehtyjen sopimusten voimassaolon päättymisestä riippumatta, mikäli se arvioidaan
asiakkaan edun mukaiseksi. Sopimuskauden päättyessä asiakaskohtaiset sopimukset
pysyvät siis edelleen voimassa, jolleivat osapuolet sovi muuta.
Hankinnan taloudellisten sekä asiakasvaikutusten merkittävyydestä johtuen ja jotta
varmistetaan ammattitaitoinen hankinta, jossa huomioidaan kuntayhtymän tarpeet,
kilpailutuspalvelu on tarpeen hankkia ulkopuoliselta toimijalta.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää, että Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä voi käynnistää
kehitysvammaisten asumispalveluiden kilpailutuksen edellä kuvatun mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
Vammaispalvelujen päällikkö, johtava asiantuntija, hankintapäällikkö
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§ 64
Ikäihmisten asumispalvelujen hankinta, kilpailutuksen käynnistäminen
KEUDno-2019-510
Valmistelija / lisätiedot:
Erja Pentti
erja.pentti@keusote.fi
Palvelujohtaja
Taustaa
Kuntayhtymässä tällä hetkellä voimassa olevat ikäihmisten asumispalveluja koskevat
puitesopimukset päättyvät Kuuma-kuntien asumispalvelujen osalta marraskuussa
2019 ja Hyvinkään kaupungin osalta vuoden lopussa. Kummassakaan ei ole
optiovuosia käytettävissä. Kuntien sopimukset on siirretty kuntayhtymälle
yhtymähallituksen 18.12.2018 § 166 Sopimusten siirtopäätös Keski-Uudenmaan sote-
kuntayhtymään -päätöksen mukaisesti.
Hankintalain huomioita
Hankinnat tulee kilpailuttaa, kun kuntayhtymä hankkii palveluja yksityisiltä
palveluntuottajilta, siten kuin julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
annetussa laissa (1397/2016) säädetään. Jos kunta tai kuntayhtymä järjestää palvelut
omana toimintanaan tai hankkimalla niitä muilta kunnilta tai kuntayhtymiltä, ei näin
järjestettyjä palveluja tarvitse kilpailuttaa. Kynnysarvon ylittävät (yli 400 000 euroa)
liitteen E mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnat tulee kilpailuttaa
hankintalain 12 luvun mukaisesti.
Hankintalaki jättää hankintayksikölle paljon harkintavaltaa, minkälaisella
hankintamenettelyllä liitteen E mukainen hankinta kilpailutetaan ja antaa myös
mahdollisuuden soveltaa puitejärjestelyyn perustuvien hankintojen kilpailuttamisessa
kevyempiä erityisalojen hankintalain säännöksiä ja huomioida asiakaslähtöisyys.
Sosiaali- ja terveyspalveluhankinnat tulee lain mukaan kilpailuttaa noudattaen
avoimuuden, tasapuolisuuden, syrjimättömän kohtelun sekä suhteellisuuden
periaatteita. Hankintayksikön tulee kuvata käyttämänsä menettely tarjouspyynnössä.
Keski-Uudenmaan soten valmistelu
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallintosäännön mukaan yhtymähallitus
päättää hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista, kun niiden arvo on yli 6 000 000
euroa. Kyseessä olevan hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 200 000
000 euroa hankintakautena (48 kk). Kokonaisarvio kustannuksista perustuu nykyisten
palvelujen piirissä olevien ikäihmisten määrään ja väestöennusteeseen (+75v.).
Kilpailutettavissa asumispalveluissa (sekä omissa että ostopalveluissa) huomioidaan
ne kriteerit ja myöntämisperusteet, jotka yhtymähallitus hyväksyi 3.7.2018 § 77.
Ikäihmisten asumispalveluiden kilpailutukseen on valmistauduttu yhteistyössä
ikääntyneiden ja vammaisten palvelualueen asiantuntijoiden, hankintapalveluiden
sekä Keravan ja Sipoon kuntien kanssa. Hankinnan laajuus, kustannukset ja kireä
aikataulu huomioiden on tarkoituksenmukaista valmistella kilpailutusta yhteistyössä
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eri asiantuntijoiden kanssa. Hankintamenettelystä ja kilpailutusasiantuntijapalvelusta
on käyty neljän kilpailutusasiantuntijan kanssa markkinavuoropuhelu, jossa
kartoitettiin kilpailutuksen toteuttamisvaihtoehtoja. Markkinavuoropuheluun
osallistuneilta tahoilta pyydetään tarjoukset kilpailutuksen toteuttamisesta,
vaihtoehtoisista hankintamenettelyistä ja – suunnitelmasta.
Hankinta tulisi käynnistää niin, että tarjousasiakirjat olisivat valmiina elokuussa 2019,
kilpailutus tehtäisiin syys-lokakuussa ja hankintapäätös yhtymähallituksessa marras-
joulukuussa 2019. Uudet sopimukset tulisi siten allekirjoitettaviksi ennen vuoden
vaihdetta. Samalla aikataululla kuullaan kuntayhtymän alueella toimivia ikäihmisten
neuvostoja.
Asumispalvelun kokonaisvolyymi on vuonna 2019 ollut 1245 paikkaa, josta omaa
tuotantoa 494 paikkaa ja ostopalvelua 751 paikkaa. Kuntayhtymän asumispalvelut on
välttämättä kilpailutettava, koska kuntayhtymällä ei ole mahdollisuutta tuottaa
palvelua kokonaan omana toimintana. Hankinnan taloudellisten sekä
asiakasvaikutusten merkittävyydestä johtuen ja jotta varmistetaan ammattitaitoinen
hankinta, jossa huomioidaan kuntayhtymän tarpeet, kilpailutuspalvelu on tarpeen
hankkia ulkopuoliselta toimijalta.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä voi käynnistää
ikäihmisten asumispalveluiden kilpailutuksen selostetekstissä kuvatun mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
Talous- ja hallintojohtaja, Ympärivuorokautisten palvelujen päällikkö,
Hankintapäällikkö
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§ 65
Talouden ja toiminnan kehittämissuunnitelma 2019
KEUDno-2019-487
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Tarsia
paivi.tarsia@keusote.fi
Talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Talouden kehittäminen_Hallitus 7.5.2019
Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2019 muodostuu pääosin kuntien laatimista sote-
talousarvioista, jotka pohjautuivat vuoden 2018 talousarvioihin. Kuntien sote-
talousarvioiden laadintavaiheessa ei osattu ennustaa, että monien kuntien sosiaali- ja
terveyspalvelujen tilinpäätös 2018 muodostui alijäämäiseksi. Erikoissairaanhoidon
menot ylittyivät useissa kunnissa ja esimerkiksi Hyvinkään ja Mäntsälän menot myös
perustason sosiaali- ja terveyspalveluissa.
Liitteenä olevaan talouden ja toiminnan kehittämissuunnitelmaan on valmisteltu
henkilöstöön ja palveluihin liittyviä toimenpiteitä, joilla voidaan hillitä menojen kasvua
osittain jo tästä vuodesta alkaen. Esimerkiksi henkilöstöön liittyvät keinot ovat ns.
pehmeitä keinoja kuten palkattomien vapaiden myöntäminen, lomarahojen
vaihtaminen vapaaseen tai eläkepoistuman hyödyntäminen.
Esitetyillä toimenpiteillä, arviolta 6,7 - 7,3 milj. euroa, on mahdollisuus alentaa noin
prosentin kuntayhtymän toimintakuluja.
Kuntayhtymä on vielä organisoitumisvaiheessa mutta pidemmällä aikavälillä
tavoitellaan em. kehittämissuunnitelman lisäksi merkittävää kustannusten kasvun
hillintää esimerkiksi
tiivistämällä ohjausta ja yhteistyötä kuntayhtymän ja erikoissairaanhoidon välillä.
Suunnitteilla oleva ohjaus ja yhteistyömalli luo edellytykset integraation
toteuttamiselle, yhteistyön merkittävälle vahvistamiselle toiminnassa ja
taloudessa. Talousarviovalmistelussa tavoitellaan yhteistä kuntayhtymän ja
erikoissairaanhoidon budjettiraamia. Lisäksi mm. sairaansijojen yhteiskäytöstä H-
sairaalassa on odotettavissa merkittäviä kustannussäästöjä toiminnan
vakiintuessa.
keskittämällä palveluohjaus omaan yksikköönsä, jonne eriytetään asiakasohjaus
palvelutuotannosta. Vaikuttavuus ja kustannusten hillintä syntyy asiakkuuden
kokonaiskuvan ja palvelukokonaisuuden hallinnan myötä varsinkin paljon
palveluita käyttävien asiakkaiden osalta.
hyvinvointiyhteistyön edistämisellä sekä omassa toiminnassa että laajaalaisella
yhteistyönä jäsenkuntien kanssa.
Talouden ja toiminnan kehittämissuunnitelmaa on käsitelty yhteistyötoimikunnassa
29.4.2019.
Ehdotus
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Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus hyväksyy Talouden ja toiminnan kehittämissuunnitelma 2019 –
liitteessä esitetyt talouden kasvua hillitsevät toimenpiteet jatkovalmistelun pohjaksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän jäsenkunnat
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§ 66
Rintamaveteraanien kotihoidon asiakasmaksu
KEUDno-2019-504
Valmistelija / lisätiedot:
Erja Pentti
erja.pentti@keusote.fi
Palvelujohtaja
Rintamaveteraanipalveluihin ovat oikeutettuja Suomessa asuvat rintamaveteraanit,
jotka ovat osallistuneet vuosien 1939–1945 sotiin ja joille on myönnetty rintamasotilas-
, rintamapalvelus- tai rintamatunnus.
Valtiokonttori jakaa vuosittain kunnille määrärahaa kuntoutusta ja kotona asumista
tukevia palveluja varten. Määräraha jaetaan suhteessa kunnissa asuvien veteraanien
määrään.

Rintamaveteraani
t ja määrärahat
Kunta

Rintamaveteraanien
määrä vuoden 2019
alussa

Kotona asumista
tukevat palvelut
määräraha

Kuntoutus
määräraha

Hyvinkää

81

351 808,51

135 028,85

Järvenpää

34

148 842,06

57 127,59

Mäntsälä

24

103 738,41

39 816,20

Nurmijärvi

30

121 779,87

46 740,76

Pornainen

5

22 551,83

8 655,70

Rintamaveteraanien palvelut
Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaan Kotona asumista tukevien palveluiden
tavoitteena on tukea monipuolisesti rintamaveteraanin kotona selviytymistä.
Määrärahaa käytetään itsenäistä selviytymistä tukeviin palveluihin ja niistä
aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen. Palvelujen tulee perustua palvelutarpeen
kartoitukseen. Veteraanin tuloja ei selvitetä, vaan palvelun tarve on ratkaiseva.
Kunta toimii kotona asumista tukevien palveluiden vastuullisena järjestäjänä. Kunta
voi tuottaa palvelut itse tai hankkia ne valitsemaltaan palveluntuottajalta. Palvelut
voidaan järjestää myös palveluseteliä hyväksi käyttäen. Palvelusetelin käyttö
edellyttää, että rintamaveteraani kykenee itse tai läheistensä avulla hankkimaan
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palvelut palveluseteliä hyväksi käyttäen. (Rintamaveteraanien kotona asumista
tukevat palvelut – ohjekirje kunnille 2019).
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kunnissa veteraanien kotona asumista
tukevina palveluina on järjestetty pääasiassa kotipalvelun tukipalveluja kuten
siivousta, ateriapalvelua, kauppapalvelua, vaatehuoltoa, turvapalvelua, liikkumista
tukevia palveluja, päivätoimintaa, pieniä kodin muutostöitä, asiointia ja pihatöitä
veteraanin yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Tuusulassa ja Järvenpäässä on järjestetty
myös kotihoitoa veteraaneille Valtiokonttorin myöntämistä määrärahoista.
Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut tulevat lakisääteiseksi
1.11.2019 lähtien. Lakimuutoksen jälkeen rintamaveteraanien ja sotainvalidien kotipal-
velut ovat sisällöltään ja laajuudeltaan samanlaiset. Tämä tarkoittaa sitä, että veteraa-
neille myönnetty palvelutarpeen mukainen kotihoito on maksutonta.
Kotihoidon palvelujen määrä muuttuu veteraanin palvelutarpeen mukaisesti. Valtio-
konttori korvaa kunnille veteraanien käyttämät kotihoidon palvelut. Mikäli vuodelle
2019 Valtiokonttorin myöntämät määrärahat eivät riitä, voidaan tarvittaessa hakea
lisämäärärahaa (tarkistettu 28.3.2019/Tiina Kyttälä Valtiokonttori).

Kustannusarvio nykykäytön
perusteella 1.4. - 30.10.2019
Kunta

Maksuttoman kotihoidon
asiakasmaksujen osuusarvio € 1.4. -
30.10.2019

Hyvinkää

2 837

Järvenpää

Veteraaneilta ei peritä asiakasmaksuja

Mäntsälä

5 614

Nurmijärvi

3 225

Pornainen

488

Tuusula

Veteraaneilta ei peritä asiakasmaksuja

Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää,
että rintamatunnuksen omaavilta veteraaneilta ei peritä kotihoidon
asiakasmaksuja 1.4.2019 alkaen.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
Kuntayhtymän jäsenkunnat, kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö, kotona
asumista tukevien palvelujen koordinoivat esimiehet, Ikäihmisten ja vammaisten
palvelujen talouspäällikkö, vanhustyön suunnittelija
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§ 67
Viranhaltijapäätökset
Yhtymähallitukselle on toimitettu seuraavat viranhaltijapäätökset.
Aikuisten sosiaalipalvelujen päällikkö
Hallintopäätös:
§ 5 Päätös oman auton käyttöoikeudesta työtehtäviin liittyvillä matkoilla aikuisten
mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen tulosalueen henkilöstölle, 29.03.2019
Hankintapäätös:
§ 10 Sosiaalisen kuntoutuksen leasingautojen hankinta, 17.04.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 15 Täyttämättä jättäminen, 24.04.2019
§ 17 Sosiaalityöntekijän virka valinta aikuisten sosiaalipalvelut, 02.05.2019
Avopalvelujen hoitotyön esimies
§ 1 Oman auton käyttöoikeus työtehtäviin liittyvillä matkoilla eteläisen alueen
suunterveydenhuollon hoitotyön esimiehen suorille alaisille, 02.04.2019
Avopalvelujen koordinoiva hoitotyön esimies
§ 2 Erilliskorvauksen maksaminen määräaikaisesta tehtävämuutoksesta suun
terveydenhuollon pohjoisella alueella, 02.04.2019
Avopalvelujen koordinoiva ylihammaslääkäri
§ 1 Oman auton käyttöoikeus työtehtäviin liittyvillä matkoilla suun terveydenhuollon
koordinoivan ylihammaslääkärin suorille alaisille, 02.04.2019
Avopalvelujen päällikkö
Hankintapäätös:
§ 16 Suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolisen päivystystoiminnan pilotti 15.4 –
14.10.2019 , 16.04.2019
§ 17 Mäntsälän terveysaseman kiirevastaanoton etälääkäripalvelun pilotti 1.3 –
31.12.2019, 16.04.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 18 Hammaslääkärin virka valinta, 29.04.2019
Kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö
Hallintopäätös:
§ 13 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen, 23.04.2019
Kuntayhtymän johtaja
§ 99 Vuokrien tarkistaminen 2019/ Kiinteistö Oy Hyvinkään Martinkaari, 01.04.2019
§ 100 Vuokran tarkistaminen 2019 Venlankatu 1 B 33, 01.04.2019
§ 101 Vuokrien tarkistaminen 2019 / Hyvinkään Lepovilla / Vilmakoti, 01.04.2019
§ 109 Marita Liusvaaran tutkimuslupahakemus aiheeseen "Päihteitä käyttäneiden
äitien kokemuksia tuentarpeestaan lapsen huostaanoton aikana", 05.04.2019
§ 113 Terveyspalvelut ja sairaanhoito alueen päälliköiden ja esimiesten sijaisten
määrääminen, 10.04.2019
§ 114 Toimintasääntö terveyspalvelut ja sairaanhoito tulosalueittain, 10.04.2019
§ 119 Viranhaltijapäätös yhteistyösopimukseen Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän
ja Helsingin yliopiston hammaslääketieteen tiedekunnan kesken, 23.04.2019
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§ 122 Vuokran tarkistaminen 2019 / Martinkaari, 29.04.2019
Hankintapäätös:
§ 107 Päätös kuntayhtymän työhyvinvointipäivistä 10. ja 24.5.2019, 04.04.2019
Tutkimuslupapäätös:
§ 98 Tutkimuslupahakemus aiheeseen muutosjohtamisen kehittäminen
pelillistämisellä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymässä, 29.03.2019
§ 120 Tutkimuslupahakemus tyypin 2 diabeteksen ja sydämen vajaatoiminnan
yhteisesiintyvyys sekä taustasairaudet suomalaisessa perusterveydenhuollossa,
25.04.2019
§ 121 Tutkimuslupahakemus aiheeseen Mielenterveys- ja päihdehoitotyön osaamisen
koulutussabluuna Hyvinkään kotihoidon henkilöstölle, 29.04.2019
§ 123 Tutkimuslupahakemus työn kokemuksista kotihoidossa, 02.05.2019
Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon päällikkö
Hallintopäätös:
§ 4 Päätös oman auton käyttöoikeudesta työtehtäviin liittyvillä matkoilla
lastensuojelun avo- ja sijaishuollon tulosyksiköiden henkilöstölle, 27.03.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 10 Sosiaalityöntekijä lastensuojelu sijaishuolto, 18.04.2019
Palvelujohtaja, Ikäihmisten ja vammaisten palvelut
Hallintopäätös:
§ 15 Toimintasääntö: IKVA henkilöstöasiat, 26.04.2019
Hankintapäätös:
§ 14 Ikääntyneiden palveluiden leasing-autojen hankinta, 16.04.2019
Palvelujohtaja, Miela
§ 7 Lastensuojelun ja perhekeskuspalvelujen leasingautojen hankinta, 08.04.2019
Perhekeskuspalvelujen koordinoiva esimies, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Sosiaalityöntekijä, Hyvinkään perhesosiaalityö, 10.04.2019
§ 4 Virka valinta, 16.04.2019
Perhekeskuspalvelujen päällikkö
Hallintopäätös:
§ 3 Päätös oman auton käyttöoikeudesta työtehtäviin liittyvillä matkoilla
perhekeskuspalvelujen tulosyksikön henkilöstölle , 27.03.2019
§ 5 Toimintasääntö: Perhekeskuspalvelut, 11.04.2019
Talous- ja hallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 12 Päätös sähköisen viranhaltijapäätöksen hankinnasta CaseM-järjestelmään,
11.04.2019
Tiedonhallinnan erityisasiantuntija
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Päätös oman auton käyttöoikeudesta työtehtäviin liittyvillä
matkoilla tiedonhallinnan erityisasiantuntijan suorille alaisille., 16.04.2019
Ympärivuorokautisten palvelujen päällikkö
§ 7 Aurinkomäen palveluasumisen esimiehen virka valinta, 05.04.2019
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Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava
yhtymähallituksen käsiteltäväksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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§ 68
Tiedonantoja
Valviran ilmoitus, 14.3.2019 Dnro V/8091/2019 Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon
palvelutoiminnan alkamisesta, Mia Nummi Oy
Valviran päätös 14.3.2019 Dnro V/8091/2019 Lupa yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamiseen, Mia Nummi Oy
Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 14.3.2019 ESAVI/2435/04.02.01/2019
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan palvelutoiminnan lopettaminen,
ProTaito ay
Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 22.3.2019 (ESAVI/24273/04.02.01
/2018) Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan palvelutoiminnan
lopettaminen, Hoivaks Lahti Oy
Valviran päätös 1.4.2019 Dnro V/10585/2019 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskevan luvan muuttaminen, HYKSin kliiniset palvelut Oy
Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 1.4.2019 (ESAVI/22837/2018) Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen, SmartFysio Ky
Valviran ilmoitus 2.4.2019 Dnro V/6535/2019 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
tuottajan asemapaikan lopettaminen, 9Lives Oy, Hyvinkää
Valviran päätös 9.4.2019 Dnro V/10941/2019 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskeva luvan muuttaminen, Pihlajalinna Terveys Oy, uudet toimipaikat
Valviran ilmoitus 11.4.2019 Dnro V/7562/2019 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
tuottajan toimipaikan lopettaminen, Oral Hammaslääkärit Oyj, Hyvinkää
Valviran ilmoitus 12.4.2019 Dnro V/6545/2019 2019 Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen, 9Lives Team Oy, HUS-alue
Valviran päätös 23.4.2019 Dnro V/10431/2019 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskevan luvan muuttaminen, KotiHammas Oy
Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 24.4.2019 (ESAVI/10811/2019) Yksityisten
sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen, Arnisat Hoivapalvelut Oy
Valviran ilmoitus 24.4.2019 Dnro V/8744/2019 yksityisen terveydenhuollon
palvelutoiminnan alkamisesta, Kasvunpolku Oy
Valviran päätös 30.4.2019 Dnro V/9525/2019 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskevan luvan muuttaminen, Suomen Terveystalo Oy
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§57, §58, §61, §62, §63, §64, §66
Muutoksenhakukielto
Muutoksenhakukielto
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta. Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä
- päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §),
- hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen
suorittamista (Hallintolainkäyttölain 5§) tai
- päätöksestä, josta lainsäädännön nojalla ei voi hakea muutosta (lainkohta
mainittava erikseen päätöksen perusteluissa).
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Oikaisuvaatimus
§59, §60, §65, §67
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Keski-
Uudenmaan sote -kuntayhtymälle neljäntoista (14) päivän kuluessa (määräaika)
saatuasi tiedon päätöksestä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen
jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä
kuntayhtymän kunkin jäsenkunnan jäsen.
Kunnan jäsen saa päätöksestä tiedon, kun päätöspöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi julkisessa tietoverkossa. Asianosaisen, jollet muuta todista, katsotaan
saaneen tiedon päätöksestä
kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, tai
saantitodistukseen tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kirjallisen oikaisuvaatimuksen tulee sisältää
muutoksenhakijan nimi, henkilötunnus, kotikunta, yhteystiedot
päätös johon muutosta haetaan (päätösnumero ja pvm)
mitä muutoksia päätökseen vaaditaan ja millä perusteilla muutosta vaaditaan
jos muutoksenhaun laatijana on joku muu henkilö kuin hakija itse,
muutoksenhaussa on ilmoitettava myös asiamiehen nimi, kotikunta ja
yhteystiedot.
liitteeksi asiakirjat, joihin muutoksenhakija vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle sekä tarvittaessa asiamiehen valtakirja
muutoksenhakuasiakirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen
allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos
asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole
syytä epäillä.
Muutoksenhakijan vastuulla on toimittaa oikaisuvaatimus ennen muutoksenhaun
määräajan päättymistä osoitteeseen:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
PL 46, 05801 Hyvinkää
käyntiosoite: Sandelininkatu 1, B-rakennus, 05800 Hyvinkää
Sähköpostiosoite: kirjaamo@keusote.fi

