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§1
Nimenhuuto ja laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Ehdotus
Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kokouksen esityslista liitteineen on toimitettu valtuutetuille, varavaltuutetuille,
kokoukseen osallistuville viranhaltijoille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille 9.4.2020
sekä julkaistu Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kotisivuilla.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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§2
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Ehdotus
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja
tarkastetaan heti kokouksen jälkeen 16.4.2020 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä
yleisessä tietoverkossa 23.4.2020 alkaen.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan ja valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jaakko Rainio ja
Sirkka Rousu.
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Yhtymähallitus, § 41,10.03.2020
Yhtymähallitus, § 46,17.03.2020
Yhtymähallitus, § 55,31.03.2020
Yhtymävaltuusto, § 3, 16.04.2020
§3
Yhtymävaltuuston sähköinen kokous
KEUDno-2020-565
Yhtymähallitus, 10.03.2020, § 41
Valmistelijat / lisätiedot:
Hanna Pellikka
hanna.pellikka@keusote.fi
johtava asiantuntija
Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän 1.2.2020 voimaantulleen hallintosääntömme §
13 mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon jaoston tehtävänä on toimia tartuntatautien
torjunnasta vastaavana toimielimenä.
Hallintosäännön § 115 mukaan toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti, jos
yhtymähallitus on päättänyt sähköisen kokouksen käyttöönotosta toimielimen osalta.
Tartuntatautilain 1227/2016 § 58 mukaan tartuntatautien toiminnasta vastaava
toimielin voi päättää toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden,
oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten
kokousten ja tilaisuuksien kieltämisestä. Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on
välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin
leviämisen estämiseksi. Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavat päätökset
silloin, kun ne ovat tarpeen usean kunnan alueella.
Sosiaali- ja terveydenhuolto jaoston 4.3.2020 kokouksessa todettiin, että koronavirus-
tartunnat ovat lisääntyneet HUS-sairaanhoitopiirin alueella. Tilannetta seurataan
aktiivisesti kuntayhtymässä yhteistyössä Hus-infektioyksikön, THL:n ja
aluehallintoviraston kanssa. Tarve sosiaali- ja terveydenhuollon pikaiseen
koollekutsumiseen epidemiatilanteen muuttuessa on tarpeen tehdä mahdollisimman
jouhevaksi ja sähköinen kokous nopeuttaisi jaoston työskentelyä.
Kuntalain 99§:n mukaan sähköisen kokouksen edellytyksenä on, että läsnäoleviksi
todetut ovat keskenään näkö- ja ääniyhteydessä.
Kuntayhtymässä on valmiudet sähköisen kokouksen järjestämiseen.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää, että sosiaali- ja terveydenhuollon jaosto voi kokoontua
sähköiseen kokoukseen tartuntatautien torjunnassa liittyvässä päätöksenteossa.

Keski-Uudenmaan sote
Yhtymävaltuusto

Pöytäkirja
16.04.2020

2/2020

7 (10)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Päätös
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Yhtymähallitus, 17.03.2020, § 46
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Tarsia
paivi.tarsia@keusote.fi
talous- ja hallintojohtaja
Koronaepidemian leviämisen hillitsemiseksi suositellaan rajoittamaan kokouksia,
joissa on oltava fyysisesti läsnä.
Kuntayhtymän hallintosäännön § 115 mukaan toimielin voi pitää kokouksen
sähköisesti, jos yhtymähallitus on päättänyt sähköisen kokouksen käyttöönotosta
toimielimen osalta.
Kuntalain 99 §:n mukaan sähköisen kokouksen edellytyksenä on, että läsnäoleviksi
todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä.
Kuntayhtymässä on valmiudet sähköisen kokouksen järjestämiseen.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää, että yhtymähallitus voi kokoontua sähköiseen kokoukseen.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.
Lisäksi yhtymähallitus päätti
- että sähköinen kokous voidaan ottaa käyttöön myös tarkastuslautakunnan
kokouksissa
- esittää valtuustolle, että se päättää osaltaan sähköisen kokouksen käyttöönotosta.

Yhtymähallitus, 31.03.2020, § 55
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Tarsia
paivi.tarsia@keusote.fi
talous- ja hallintojohtaja
Koronaepidemian leviämisen hillitsemiseksi suositellaan rajoittamaan kokouksia,
joissa on oltava fyysisesti läsnä.
Kuntayhtymän hallintosäännön § 115 mukaan toimielin voi pitää kokouksen
sähköisesti, jos yhtymähallitus on päättänyt sähköisen kokouksen käyttöönotosta
toimielimen osalta.
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Kuntalain 99 §:n mukaan sähköisen kokouksen edellytyksenä on, että läsnäoleviksi
todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä.
Kuntayhtymässä on valmiudet sähköisen kokouksen järjestämiseen.

Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus täydentää 17.3.2020 päätöstään siten, että sähköinen
kokousmenettely voidaan ottaa käyttöön kaikissa kuntayhtymän toimielimissä ja
työryhmissä poislukien yhtymävaltuusto.

Kokouskäsittely
Eemeli Peltonen teki seuraavan muutosesityksen: "Koska esitykseen ei sisälly
sähköisten kokousten tietoturvallisuuden arviointia (kuntalaki § 98), esitän pykälän 55
palauttamista uudelleen valmisteluun niin, että tehdään selkoa siihen, miten
kuntayhtymä varmistaa sähköisten kokousten tietoturvallisuuden kuntalain
edellytysten mukaisesti."
Päätös
Puheenjohtaja totesi, että koska Eemeli Peltosen esitystä ei ole kannatettu, se raukeaa
kannattamattomana ja esittelijän esitys hyväksyttiin.

Yhtymävaltuusto, 16.04.2020, § 3

Ehdotus
Yhtymävaltuusto päättää, että yhtymävaltuusto voi kokoontua sähköiseen
kokoukseen.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat
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Kunnallisvalitus
§3
Kunnallisvalitusohje
VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on
muuten lainvastainen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea
muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös
on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
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perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituskirjelmässä on
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai
julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. Valituksessa on lisäksi
ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle
voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot
lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan
alkamisajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä jo aikaisemmin ole toimitettu
viranomaiselle
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä.
Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen
asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla.Tämä voidaan tehdä myös postitse,
sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että
ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä.
Lisätietoja
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on
määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään
peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi.

