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§4
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.

Todetaan, että Mäntsälän kunnanvaltuusto on 10.2.2020 § 6 myöntänyt Sari Sillanmäki
-Kuokkaselle eron Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymävaltuuston
jäsenyydestä. Mäntsälän kunnanvaltuusto on valinnut Keski-Uudenmaan sote -
kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäseneksi Eija Liljavirran ja varalle Minttu Joreksen.
Todetaan, että Järvenpään kaupunginvaltuusto on 24.2.2020 § 10 todennut Viljo
Smedin luottamustehtävän Keski- Uudenmaan sote –kuntayhtymän yhtymävaltuuston
varajäsenenä päättyneen. Järvenpään kaupunginvaltuusto on valinnut Eemeli Peltosen
uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Asko Viitalan.

Päätös
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksia ja päätösvaltaiseksi. Todettiin että
sähköisen kokouksen edellyttämät yhteydet ovat riittävällä tasolla kokouksen
läpiviemiseksi. Mikäli teknisiä ongelmia ilmenee, kokous keskeytetään tarvittaessa
ongelmien korjaamiseksi.
Merkittiin tiedoksi uusi yhtymävaltuuston jäsen Eija Liljavirta sekä varajäsenet Minttu
Jores ja Asko Viitala.
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§5
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Ehdotus
Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi valtuutetut Tuija Linna-Pirinen ja Riina Mattila.
Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 21.4.2020 ja että pöytäkirja on
julkisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa 23.4.2020 alkaen.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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§6
Uudet valtuustoaloitteet
Oheismateriaali
1 12.3.2020 Valtuustoaloite iäkkäiden ihmisten palveluasumisen lisäämiseksi
Uudet valtuustoaloitteet:
Yhtymävaltuustolle on toimitettu valtuusoaloite: valtuustoaloite iäkkäiden ihmisten
palveluasumisen lisäämiseksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi Auli Herttuaisen aloite iäkkäiden ihmisten tehostetun
palveluasumisen paikkojen lisäämiseksi ja lähetettiin aloite yhtymähallituksen
käsiteltäväksi.
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Yhtymähallitus, § 56,31.03.2020
Yhtymävaltuusto, § 7, 16.04.2020
§7
Määräaikaisen palvelujohtajan viran kelpoisuudesta päättäminen
KEUDno-2019-1156
Yhtymähallitus, 31.03.2020, § 56
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Autere
paivi.autere@keusote.fi
henkilöstöjohtaja
Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 17.9.2019 § 118 perustaa Terveyspalvelut ja
sairaanhoidon palvelualueelle määräaikaisen palvelujohtajan viran 31.5.2020 saakka.
Yhtymähallitus päätti myös, että virka hoidetaan sisäisin järjestelyin ja avopalvelujen
päällikölle Susanna Pitkäselle tehtiin virantoimitusvelvollisuuden muutos.
Nyt yhtymähallitukseen tuodaan päätettäväksi määräaikaisen viran jatkaminen
1.6.2020 – 31.12.2021. Hallintosäännön § 26 mukaan yhtymähallitus päättää virkojen
perustamisesta ja lakkauttamisesta.
Palvelujohtajan viran kelpoisuusehdosta päättää hallintosäännön § 28 mukaan
yhtymävaltuusto, koska valtuusto päättää myös hallintosäännön § 30 mukaan
palvelujohtajan virkaan ottamisesta. Viran täyttämisen valmistelusta vastaa
henkilöstöjaosto. Yhtymävaltuuston tulee päättää ennen määräaikaisen viran
täyttämistä viran kelpoisuusehdoista.

Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää perustaa määräaikaisen palvelujohtajan viran Terveyspalvelut
ja sairaanhoidon palvelualueelle 1.6.2020-31.12.2021 ajalle.
Lisäksi yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto päättää
Terveyspalvelut ja sairaanhoidon palvelualueen määräaikaisen palvelujohtajan ajalle
1.6.2020- 31.12.2021 kelpoisuudeksi lääketieteen lisensiaatin tutkinnon ja riittävän
johtamiskokemuksen.
Päätös
Päätettiin yksimielisesti palauttaa uudelleen valmisteluun.
Merkittiin, että vs. palvelujohtaja Susanna Pitkänen ja kuntayhtymän johtaja Pirjo
Laitinen-Parkkonen eivät olleet läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana.

Yhtymävaltuusto, 16.04.2020, § 7
Valmistelija / lisätiedot:
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Päivi Autere
paivi.autere@keusote.fi
henkilöstöjohtaja
Yhtymähallitus 14.4.2020

Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 17.9.2019 § 118 perustaa Terveyspalvelut ja
sairaanhoidon palvelualueelle määräaikaisen palvelujohtajan viran 31.5.2020 saakka.
Yhtymähallitus päätti myös, että virka hoidetaan sisäisin järjestelyin
ja avopalvelujen päällikölle tehtiin virantoimitusvelvollisuuden muutos.
Virantoimitusvelvollisuuden muutoksen perusteena oli, että organisoituminen
kokonaisuudessaan Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueella
tehtiin määräajaksi sisäisin järjestelyin, eikä ulkopuolisia henkilöitä palkattu.
Ennen palvelujohtajan määräaikaisen viran perustamista kuntayhtymän organisaation
johtamisrakenteen mukaisesti kuntayhtymän johtaja oli johtanut kuntayhtymän lisäksi myös
Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualuetta. Määräaikaisen viran perustamisella
erotettiin kuntayhtymän johtajan virasta samaksi määräajaksi palvelualueen johtaminen.
Viran perustamisen perusteena oli tuolloin alkaneeseen maakuntavalmisteluun kytketty
Uudenmaan erillisratkaisun valmistelu. Erillisratkaisun valmisteluun osallistuminen tuli
merkittäväksi osaksi kuntayhtymän johtajan työtä.
Nyt yhtymähallitukseen tuodaan päätettäväksi määräaikaisen viran jatkaminen
1.6.2020 – 31.12.2021 väliseksi ajaksi, käytännössä viran jatkaminen tarkoittaa
palvelujohtajan uuden määräaikaisen viran perustamista edellä mainitulle ajalle.
Kuntalain 87 §:n mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa.
Tällaista tehtävää varten tulee perustaa virka. Viran perustamista säätelevä kuntalain 88 §
ei ota kantaa siihen, perustetaanko virka määräaikaisena vai toistaiseksi
voimassa olevana. Sen sijaan laissa kunnallisesta viranhaltijasta (viranhaltijalaki)
§ 3 virkasuhteen kestoajasta, on määräykset, viranhaltijan ottamisesta virkasuhteeseen
toistaiseksi tai määräajaksi. Viranhaltijalain § 3 mukaan ”viranhaltija voidaan ottaa
määräajaksi vain viranhaltijan omasta pyynnöstä tai jos määräajaksi ottamisesta
on erikseen säädetty taikka tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen
kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan toimintaan
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liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii.
” Näin ollen, mikäli virka on perustettu määräaikaisena, nimitetään viranhaltija
virkaan vastaavalle ajalle määräajaksi.
Palvelujohtajan määräaikaisen viran perustamisen tarpeellisuuden arviointia
Palvelualueen palvelujohtajan määräaikaista virkaa on hoitanut
Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon avopalvelujen päällikkö. Kyseinen viranhaltija on
kuntayhtymässä vakituisessa palvelussuhteessa, joten hänen asemansa
vakituisena viranhaltijana ei ole muuttunut hänen hoitaessaan määräaikaista virkaa.
Sote-uudistukseen sisältyvä Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin
sote- erillisratkaisun selvitys toteutettiin syksyllä 2019, ja ohjausryhmän loppuraportti
jätettiin lausunnolle alkuvuodesta 2020 (Yhtymähallitus 25.2.2020 §29) Selvityksessä
tarkasteltiin mahdollisen erillisratkaisun perusteluja, reunaehtoja ja toteutuksen vaihtoehtoja.
Tarkasteltavia malleja olivat Uudenmaan kuntien esittämä neljän vapaaehtoisen kuntayhtymän
ja Helsingin kaupungin muodostama vaihtoehto,lakisääteiset kuntayhtymät,
Uudenmaan jako useampaan itsehallintoalueeseen sekä Uusimaa yhtenä
maakuntana, jonka alla toimisi useampi sote-tuotantoalue aluelautakuntamallin
mukaisesti.
Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen ohjausryhmä esitti yhteisen
jatkovalmistelun pohjaksi itsehallinnollisiin alueisiin pohjautuvaa mallia.
Yksi itsehallintoalueista olisi Keski-Uusimaa. Päätöksiä ohjausryhmän esityksestä
ei vielä ole. Sote-uudistuksen alkuperäisen aikataulun suunnitelman
mukaisesti sote – keskukset ja itsehallintoalueet aloittaisivat toimintansa 1.1.2023.
Koronavirusepidemia ja poikkeusolot voivat mahdollisesti vaikuttaa uudistuksen
etenemiseen viivästyttäen sitä, päätöksiä muutetusta aikataulusta ei kuitenkaan ole.
Jos sote- uudistus etenee aikataulussa, voidaan arvioida, että vuoden 2021
aikana saadaan käsitystä mahdollisten itsehallintoalueiden ja maakuntien
toiminnan johtamisesta ja johtamisjärjestelmistä.
Tämän hetkinen tieto valmistelun etenemisestä on kuitenkin epävarmaa
eikä sen vaikutuksia kuntayhtymän johtamisrakenteeseen vielä tiedetä.
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Toistaiseksi voimassa olevaa terveyspalveluiden ja sairaanhoidon
palvelualueen palvelujohtajan vakanssia ei ole tarkoituksenmukaista perustaa,
koska sote - uudistuksen ja mahdollisen Uudenmaan erillisratkaisun
valmistelu on kesken ja on nähtävissä, että ne vaikuttavat merkittävästi myös
kuntayhtymän johtamisrakenteeseen.
Määräaikaisen viran perustamisen perusteluna oli syksyllä 2019 kuntayhtymän
johtajan osallistuminen merkittävässä määrin sote -uudistuksen valmisteluun.
Valmistelun edetessä hallitusohjelman mukaisesti siihen liittyvät tehtävät ovat
jatkossakin merkittävä osa kuntayhtymän johtajan työtä. Keskeisenä osana
sote- uudistusta ovat tällä hetkellä mm. uudistukseen liittyvien rakennemuutosten
toteuttaminen ja sote- keskusten toiminnan kehittäminen vuosina 2020-2022
(yhtymähallitus 17.3.2020 § 49), joista kuntayhtymän johtaja vastaa. Tällä hetkellä myös
koronavirusepidemiatilanteen sekä taloudellisten haasteiden aiheuttamien
toimenpiteiden johtaminen edellyttää sitä, että kuntayhtymän johtajalle kuuluvia
tehtäviä edelleen eriytetään määräaikaisesti Terveyspalvelut ja sairaanhoito-
palvelualueen johtamisen osalta.
Nyt virka ehdotetaan edelleen jatkettavan määräaikaisena vuoden 2021 loppuun saakka.
Kuntayhtymän johtaja toimii edelleen hallintosäännön § 17 mukaisesti terveydenhuoltolaissa
tarkoitettuna vastaavana lääkärinä, kuten tähänkin saakka. Hallintosäännön § 26 mukaan
yhtymähallitus päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Palvelujohtajan viran kelpoisuusehdosta päättää hallintosäännön § 28 mukaan
yhtymävaltuusto, koska valtuusto päättää myös hallintosäännön § 30 mukaan
palvelujohtajan virkaan ottamisesta. Virka ehdotetaan täytettävän valtuuston
päätöksellä, eikä virantoimitusvelvollisuuden muutoksella.

Päätösehdotus sisältää myös ehdotuksen valtuustolle päättää viran
kelpoisuusehdoksi lääketieteen lisensiaatin tutkinnon ja
riittävän johtamiskokemuksen.
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Viran täyttämisen valmistelusta vastaa henkilöstöjaosto, joka aloittaa
viran täyttämisen valmistelun kokouksessaan 20.4.2020 haastattelemalla
nykyisen määräaikaista virkaa hoitavan palvelujohtajan.
Ehdotus
Esittelijä: Annika Kokko, yhtymähallituksen puheenjohtaja
Yhtymähallitus päättää perustaa määräaikaisen palvelujohtajan
viran Terveyspalvelut ja sairaanhoidon palvelualueelle
1.6.2020-31.12.2021 ajalle edellä esittelytekstissä esitetyillä perusteilla.

Lisäksi yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto
päättää Terveyspalvelut ja sairaanhoidon palvelualueen määräaikaisen
palvelujohtajan 1.6.2020- 31.12.2021 kelpoisuudeksi lääketieteen
lisensiaatin tutkinnon ja riittävän johtamiskokemuksen.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen
ja vs. palvelujohtaja Susanna Pitkänen eivät olleet läsnä
tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana.

______________________________________________________________________________________________________________
Yhtymävaltuusto, 16.4.2020, § 7
Ehdotus
Yhtymävaltuusto päättää Terveyspalvelut ja sairaanhoidon palvelualueen
määräaikaisen palvelujohtajan 1.6.2020- 31.12.2021 kelpoisuudeksi
lääketieteen lisensiaatin tutkinnon ja riittävän johtamiskokemuksen.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
Asianosaiset
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Yhtymähallitus, § 35,03.03.2020
Yhtymähallitus, § 40,10.03.2020
Yhtymähallitus, § 58,31.03.2020
Yhtymävaltuusto, § 8, 16.04.2020
§8
Oy Apotti Ab:n osakkaaksi liittyminen
KEUDno-2020-501
Yhtymähallitus, 03.03.2020, § 35
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Ylä-Jarkko
antti.yla-jarkko@keusote.fi
tietohallintojohtaja
Liitteet

1 A Liittymismaksut ja kustannukset Liittymismaksu UUSI
2 Aa Liittymismaksu ja kustannukset, Maksuarvio 10v Keusote GL 2021
3 B Liittymismaksut ja kustannukset Liittymismaksu UUSI
4 Ba Liittymismaksu ja kustannukset, Maksuarvio 10 v Tuusula GL 2020
5 Kuntalaisen paketti
6 Päättäjän paketti
7 Liittymisen paketti
8 Oy Apotti Ab liittymislaskelmat periaatteet
9 Vertailut vaihtoehdoista
10 Sitoutuminen
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän asiakas- ja potilastietojärjestelmistä
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän nykyinen asiakas- ja
potilastietojärjestelmäkokonaisuus päällekkäisine oheisjärjestelmineen (16 erillistä
pääjärjestelmää + noin 100 oheisjärjestelmää) vaatii uudistamista. Kokonaisuus
muotoutui kuntayhtymän perustamisvaiheessa, omistajakuntien siirtäessä olemassa
olevat sosiaali- ja terveyshuollon järjestelmät Keski-Uudenmaan sote –
kuntayhtymään. Järjestelmäkokonaisuus muodostaa merkittävän toiminnallisen
haasteen henkilöstön joutuessa käyttämään useita päällekkäisiä kuntakohtaisia
järjestelmäkokonaisuuksia.
Usea siirretty järjestelmä on myös elinkaarensa päässä ja edellyttäisi erillistä
kilpailuttamista kokonaisuuden uusimiseksi. Nykyisin käytössä olevat järjestelmät ovat
2 sukupolven järjestelmiä (dokumentointialusta) ja niiden arvioidaan olevan
kansainvälisen luokituksen (HIMSS = organisaation kyvykkyys toimia paperittomasti)
mukaan tasolla 3. Varsinainen tuottavuus saavutetaan 3 sukupolven
(päätöksenteontuki) ja tason 7 (älykkyys ja toiminnanohjaus) mahdollistavien asiakas-
ja potilastietojärjestelmien avulla. Nykyinen järjestelmäkokonaisuus ei tue riittävästi
toimintaa ja sen ohjausta, eikä tehokkaiden palvelurakenteiden toteuttamista ja
resurssien optimaalista kohdentamista.
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Olemassa oleva sähköisten palveluiden kokonaisuus on erittäin hajanainen, eikä
mahdollista palveluiden tasa-arvoista käyttöä Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän
alueella. Sähköisiä palveluita käyttävälle asiakkaalle ei nykypalveluiden avulla kyetä
tarjoamaan kokonaiskuvaa hänen tiedoistaan ja palveluistaan.
Hankintalaki ei salli kokonaisuuden harmonisointia jonkin olemassa olevan
kokonaisuuden ympärille vaan edellyttää uuden kokonaisuuden kilpailuttamista tai
valmiiksi kilpailutetun kokonaisuuden käyttöönottoa.

Yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelu
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS), Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi,
Kauniainen, Kerava ja Tuusula ovat hankkineet yhteisen asiakas- ja
potilastietojärjestelmäpalvelun (Apotti). Hanketta varten on yhteistyösopimuksella
perustettu hankintayksiköiden muodostama hankintarengas. Hankintayksiköitä ovat
edellä mainitut kunnat, HUS ja KL-Kuntahankinnat Oy. KL-Kuntahankinnat Oy:n osalta
hankinta on hankintalain mukainen puitejärjestely. KL- Kuntahankinnat Oy:n
mukaantulon tarkoituksena oli mahdollistaa hankintarenkaan ulkopuolisten HUS-
alueen kuntien myöhempi mukaantulo yhteiseen järjestelmään ilman uudelleen
kilpailutusta.
Hankintarengas on kilpailuttanut palvelun ja toteuttajaksi on valittu Epic (=Epic
Systems Corporation). Hankintaan liittyy hankintayksikkökohtaiset hankintapäätökset,
jonka ovat tehneet Kauniainen 3.9.2015, Kirkkonummi 7.9.2015, Helsinki 16.9.2015,
HUS 21.9.2015, Vantaa 19.10.2015, Tuusula 27.6.2016 ja Kerava 27.11.2018.
Uuden omistajan liittyminen tapahtuu suunnatulla osakeannilla. Uuden omistajan
liittyessä yhtiöön kaikkien vanhojen omistajien omistusosuudet pienenevät samassa
suhteessa. Järjestelyssä Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän osuus yhtiöstä olisi
8,33 %, joka käsittää 95 osaketta merkintähinnaltaan 23 623 euroa/osake. Koko Keski-
Uudenmaan sote –kuntayhtymän osuus yhtiöstä olisi 10,43 %, mikäli Tuusula siirtää
osakkeensa (24 osaketta) Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymään. Tällöin
kuntayhtymän osuus olisi yhteensä 119 osaketta. Yhtiön enimmäisosakemäärä on
1445 osaketta, jos kaikki hankintarenkaaseen kuuluvat kunnat liittyvät Oy Apotti Ab:n
osakkaaksi.
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän selvitys Apottiin liittymisestä ja
kilpailutusvaihtoehdosta
Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä on selvittänyt Apottiin liittymisen vaihtoehdon
sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuteen liittyvän kilpailutusvaihtoehdon
vaatimuksineen, kustannuksineen, hyötyineen sekä riskeineen päätöksenteon tueksi
(liite 14). Nämä selvitykset on esitetty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän

Keski-Uudenmaan sote
Yhtymävaltuusto

Pöytäkirja
16.04.2020

1/2020

14 (61)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

omistajakuntien valtuustoissa touko-kesäkuussa 2019. Asiakokonaisuutta on käsitelty
vuoden 2019 aikana kuntajohtajien neuvottelukunnassa sekä Keski-Uudenmaan sote -
kuntayhtymän hallituksessa useita kertoja. Alkuvuodesta 2020 toteutettiin vielä
erikseen kuntakierros kaikissa omistajakunnissa. Etenemisvaihtoehtoina on
tarkasteltu jatkamista nykymallilla, kilpailuttamalla itse asiakas- ja
potilastietojärjestelmäkokonaisuus tai ottamalla käyttöön Apotti kokonaisuus. Suurin
hyöty arvioidaan syntyvän Apotti -kokonaisuuden myötä sen sisältäessä merkittävästi
vähemmän riskejä kuin muut vaihtoehdot.
Selvityksissä kuvataan, mitä Apottiin liittyminen tarkoittaisi Keski-Uudenmaan sote -
kuntayhtymälle käytännössä; lisäksi siinä tarkastellaan liittymisen ja hyötyjen
syntymisen aikataulua, arvioidaan riskejä, kustannuksia ja hyötyjä. Selvityksen aikana
on tavattu Oy Apotti Ab:n edustajia, Deloitten asiantuntijoita, Tuusulan Apottiin
liittymisen valmisteluista vastanneita henkilöitä, Vantaan Apottitoimiston edustajia
sekä Suomessa toimivia tietojärjestelmätoimittajia.
Apottiin liittymiseksi Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän tulee tehdä tarvittavat
päätökset omissa luottamuselimissään, toteuttaa hakuprosessi Apottiin liittymiseksi
sekä käynnistää nykyisen Apotti-organisaation laajentaminen koko Keski-Uudenmaan
sote –kuntayhtymän tarpeita vastaavaksi.
Oy Apotti AB:n nykyiset omistajat hyväksyivät helmikuussa 2020 allekirjoituksellaan
Apotti Oy:n muutetun osakassopimuksen, jonka mukaan liittyjä voi olla kuntien lisäksi
myös kuntayhtymä.
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymällä on mahdollisuus liittyä Oy Apotti Ab
osakkaaksi ja siten Apotti hankkeeseen on näiden päätösten jälkeen 20.4.2020
mennessä. Käytännössä Apottijärjestelmän käyttöönottoajaksi muodostuisi syksy
2021, joka toteutettaisiin koko kuntayhtymän laajuisesti.

Keskeisin hyöty liittymisestä hankintarenkaaseen
Apotin myötä kuntalaiset saavat yhtenäiset sähköiset palvelut, ammattilaisille
tarjotaan uuden sukupolven työvälineet ja Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymälle
mahdollisuus tehostaa nykyistä toimintaansa.
Apottihanke on kustannuksiltaan linjassa muiden vastaavien hankkeiden kanssa.
Valmiiksi kilpailutettu ja toiminnan tarpeisiin optimoitu kokonaisuus on
käyttöönotettavissa jo vuonna 2021. Maailman johtavien sairaaloiden (HIMSS taso 7)
käyttämä järjestelmäkokonaisuus tarjoaa merkittävän tuottavuushyppäyksen ja
mahdollistaa täydellisen soteintegraation (sosiaalipalvelut, terveyspalvelut,
erikoissairaanhoito ja suun terveydehuolto ) toteuttamisen nykyiseen kokonaisuuteen
verrattuna.
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Kokonaisuuden kilpailutus tarkoittaisi merkittäviä kilpailuttamiseen liittyvien
taloudellisten ja aikatauluriskien kantamista yksinään. Kilpailuttaminen siirtäisi uuden
asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoa vähintään vuosille 2024 – 2025
(2026 – 2027) (vrt. Keski-Suomi asiakas- ja potilastietojärjetelmähanke (APTJ):
hankintavalmistelu 2013 – 2016, hankintailmoitus 11.7.2017, neuvottelukierrokset
2017 – 2019, hankintapäätös 2020 ja arvioitu käyttöönotto 2023 - 2025), riippuen
riskien toteutumisesta.
Liittymisprosessi
Apottiin liityttäessä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän tulee tehdä päätökset
omissa luottamuselimissään, toteuttaa hakuprosessi Apottiin liittymiseksi sekä
aloittaa laajennetun Apotti-valmisteluorganisaationsa rakentaminen. Kuntayhtymän
hallitus ja edelleen valtuusto hyväksyvät liittymisprosessin valmistelun ja etenemisen.
Liittymisprosessin valmisteluun kuuluvat neuvottelut Apotin hanketoimiston kanssa,
neuvottelut KL-Kuntahankintojen kanssa liittymisestä hankintarenkaaseen,
sopimusneuvottelut Oy Apotti Ab:n kanssa ja hakemuksen jättäminen.
Mahdollisen liittymispäätöksen myötä liitytään osakkaaksi Oy Apotti Ab:hen, joka on
Helsingin, Vantaan, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen, Tuusulan ja Helsingin ja
Uudenmaan sairaanhoitopiirin yhdessä omistama yhtiö. Keski-Uudenmaan sote -
kuntayhtymän toimisi Apottihankkeessa kolmessa roolissa – yhtiön omistajana,
kehityshankkeen resurssien tarjoajana ja tietojärjestelmäpalveluiden asiakkaana
kuten muutkin Oy Apotti Ab:n osakkaat.
Liittymisprosessiin kuuluu myös Apottiin kuuluvien sitoumusten hyväksyminen
valtuustossa (liittyminen, rahoitus, resurssit), sekä liittymisen vahvistaminen osakas-,
tilaaja- ja resurssisopimuksen allekirjoituksella. Tavoite on tuoda Keusoten
hallitukselle ja valtuustolle päätösesitys Apottiin liittymisestä niin, että valtuusto voi
hyväksyä Apottiin liittyvät sitoumukset maaliskuussa 2020 ja mahdollinen liittyminen
voidaan vahvistaa Oy Apotti Ab:n yhtiökokouksessa maalis-huhtikuussa 2020.

Rahoitus ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän rooli Oy Apotti Ab:ssa
Omistajana Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän omistaisi yhdessä muiden kuntien
ja HUS:n kanssa Apotti-yhtiön. Liitteessä ”Oy Apotti Ab:n materiaalia Keski-
Uudenmaan sote -kuntayhtymän rahoituksen järjestämisestä” on kuvattu yhtiön
rahoituksen periaatteet. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän osuus yhtiön
osakekannasta olisi alustavan arvion mukaan kapitaatioperusteella 10,43 % (119/1141
osaketta). Mikäli kevään 2020 aikana Apottiin liittyy muita osakkaita, tarkoittaa se
omistusosuuden liudentumista yhtiön enimmäisosakemäärän ollessa 1445 osaketta.
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä takaa Apotti-yhtiön lainoja sekä rahoittaa yhtiön
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toteutuksen aikaista liiketoimintaa oman pääoman ja sijoitetun vapaan pääoman
avulla. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän sitoutuu muiden osakkaiden kanssa
rahoittamaan järjestelmän toteutusvaiheen. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
osallistuu yhtiön päätöksentekoon hallitustyöskentelyn ja yhtiökokouksen (osakkeiden
painoarvolla) kautta.
Osakassopimus on irtisanottavissa aikaisintaan Hankintasopimuksessa määritellyn
määräaikaisen sopimuskauden päättyessä 20.4.2026. Osakkaan tulee ilmoittaa
halustaan päättää sopimus viimeistään 20.4.2025, minkä jälkeen Osakassopimus on
päätettävissä 12 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Resurssien tarjoajana Keski-
Uudenmaan sote -kuntayhtymä tarjoaa Apotti-yhtiön käyttöön henkilöstöresursseja
erillisen resurssisopimuksen mukaan joko määräaikaisiin tai toistaiseksi voimassa
olevien työsopimuksin. Tarjottavien resurssien määrä sovitaan tapauskohtaisesti
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän oman resurssitilanteen mukaan. Apotti-yhtiö
vastaa näiden resurssien kustannuksista resurssisopimuksessa sovittujen käytäntöjen
mukaisesti.
Lisäksi Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän nimeää omaan organisaationsa
hankepäällikön, tarvittavan määrän teknisiä ja toiminnallisia asiantuntijoita sekä
aihealueasiantuntijoita. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä vastaa näiden
resurssien kustannuksista.
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä toimii Apotti-yhtiön asiakkaana ostaen yhtiöltä
asiakas- ja potilastietojärjestelmän toteutukseen, käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyviä
palveluita. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä saa yhtiön asiakkaana käyttöönsä
Apotti-järjestelmän sekä siihen liittyvät kehitys- ja ylläpitopalvelut. Keski-Uudenmaan
sote -kuntayhtymä maksaa asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelusta
palvelumaksuja, joilla Apotti-yhtiö lyhentää osakkaiden takaamia lainoja ja rahoittaa
yhtiön juoksevia kuluja omakustannusperiaatteella.

Kustannukset
Eri vaihtoehtojen 10 vuoden vertailukustannukset vaihtelevat 60 – 120 miljoonan
euron välillä. Nykyisen järjestelmäkokonaisuuden kulut ilman merkittäviä päivityksiä
tai jatkokehittämistä ovat n. 68 miljoonaa. Vaihtoehdossa, jossa asiakas- ja
potilastietojärjestelmäkokonaisuus kilpailutettaisiin itse, määräytyvät kustannukset
pitkälti tavoiteltavan tason mukaisesti sekä kokonaisuuteen sisällytettävien
oheispalveluiden määrän perusteella. Edullisimmillaan kilpailutettavan
kokonaisuuden arvioidaan olevan 63 miljoonan luokkaa (ei oheispalveluita) ja
vastaavasti, mikäli tavoitellaan sisältölaajuudeltaan Apotin kaltaista kokonaisuutta
ovat kustannukset 100 miljoonan luokkaa.
Kokonaisuutena Apotin kymmenen (10) vuoden kustannusten arvioidaan olevan Keski-
Uudenmaan sote –kuntayhtymälle noin 115 miljoonaa euroa (Apotti n. 108 milj.e +
hanketoimisto 7milj.e). Apotti Oyn laskuttamien vuosittaisten poistojen maksu
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käynnistyy arviolta vuonna 10/2021, ollen noin 5,5 milj.e vuosittain. Vanhat
järjestelmät poistuvat Apotin käyttöönoton jälkeen vuonna 2022, ollen arvoltaan noin
5 milj.e vuosittain. Hankintaan liittyvän hyötykustannuslaskelman mukaisesti
takaisinmaksuajaksi arvioidaan noin 6 vuotta. Kuntayhtymä on varautunut vuoden
2020 talousarviossa Apotin kustannuksiin merkinnän ja SVOP:n osalta 3,6 milj. eurolla,
lisäksi hanketoimiston aiheuttamat kustannukset 3,1 milj.e on budjetoitu
tietohallinnon kustannuspaikalle. Nykyinen talousarvio ei sisällä Apotin
laskutuskustannuksia 2,1 milj.e.
Kustannuslaskennan osalta on liikkeelle lähdetty siitä, että erillisestä Tuusulan
käyttöönotosta luovutaan ja näin ollen kustannukset muodostuvat liitteiden 1A ja 2Aa
mukaisiksi (käyttöönotto 10/2021). Liitteet 3B ja 4Ba kuvaavat kustannuksia
tilanteessa, jossa Tuusulalla on erillinen käyttöönotto (10/2020) ja lopulla
kuntayhtymällä oma käyttöönotto (10/2021). Liitteiden 3B ja 4Ba mukaisessa
vaihtoehdossa kustannukset muodostuvat liian etupainoteiseksi (~6 milj.e verrattuna
liitteiden 1A ja 2Aa laskelmaan) vuosien 2020 – 2021 osalta.

Tuusulan vastuiden siirtyminen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle
päätöksenteon yhteydessä
Tuusulan kunnan vastuut Oy Apotti Ab:n suuntaan siirtyvät liitteenä olevien
sopimusten allekirjoituksen sekä Tuusulan ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän
välisen kauppasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä täysimääräisesti Keski-
Uudenmaan sote -kuntayhtymän vastuulle. Vastuut on kuvattu liitteissä 1A – 9.
Lainojen takaaminen
Uuden osakkaan on otettava vastattavakseen omistusosuuttaan vastaava osuus
Apotti-yhtiön ottamista lainoista ja niiden takauksista. Yhtiön toiminta rahoitetaan
pääosin pitkäaikaisilla lainoilla vuoteen 2020 asti. Vuosien 2016–2020 välillä lainojen
osuuden arvioidaan kattavan n. 90 % yhtiön rahoitustarpeesta. Lainojen lyhennykset
aloitetaan rahoituslaskelman mukaisesti vuonna 2020. Yhtiön osakkaat ovat yhtiön
perustamisen yhteydessä päättäneet yhtiön tarvitsemien lainojen takaamisesta
omistusosuuksiensa suhteessa.
Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnan rahoittamiseksi on välttämätöntä, että
kukin osakas myöntää yhtiölle omistusosuuttaan vastaavan omavelkaisen takauksen,
koska yhtiöllä ei ole ulkopuolisten rahoittajien näkökulmasta vakuusarvoista
varallisuutta. Koska lopullinen kokonaislainamäärä saattaa hieman kasvaa alustavista
laskelmista, on tarkoituksenmukaista, että Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän
omavelkainen takaus Tuusulan takausvastuun siirtyessä Keski-Uudenmaan sote -
kuntayhtymälle myönnetään enimmillään 29,2 milj.euron suuruisena (Tuusulan
myöntänyt jo 6,4 milj.e takaukset), kuitenkin niin, ettei omavelkainen takaus koskaan
ylitä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän omistusprosentin ( liittymishetkellä 10,43
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%) mukaista osuutta yhtiön kokonaislainamäärästä tai yksittäisistä lainoista. Tämän
mukaisesti uusien osakkaiden tulee myöntää omistusosuuttaan vastaava takaus,
missä yhteydessä tapahtuu muiden osakkaiden takausosuuksien tarkistaminen.
Oy Apotti Ab:n palvelutuotanto on osalla osakkaista tuotannossa ja muille
järjestelmää kehitetään kunkin osakkaan käyttöönoton edellyttämällä tavalla.
Palvelutuotannosta ja järjestelmäkehityksestä aiheutuu merkittäviä kustannuksia,
jotka toimittajat laskuttavat sopimusten mukaisesti Oy Apotti Ab:ltä ja Oy Apotti Ab
edelleen omilta asiakkailtaan. Eriaikaisista laskutus- ja maksuaikatauluista johtuen voi
tulla tarvetta lyhytaikaisen ulkopuolisen rahoituksen käyttämiseen rahoituksen
toimivuuden ja joustavuuden varmistamiseksi. Yritystodistusten käyttäminen on
varsin yleinen käytäntö lyhytaikaisen rahoituksen turvaamiseen. Se vastaa
rahoitusinstrumenttina kunnissa käytettyä kuntatodistusta, ja on nykyisessä
markkinatilanteessa nopea ja varsin edullinen tapa rahoituksen järjestämiseen
lyhyellä aikajänteellä.
Yritystodistusten käyttäminen yhtiön lyhytaikaiseen rahoitukseen enintään 60
miljoonan euron arvosta on hyväksytty Oy Apotti Ab:n ylimääräisessä
yhtiökokouksessa 19.12.2019.

Muu Oy Apotti Ab:n lyhytaikainen rahoitus
Oy Apotti Ab:n palvelutuotanto on osalla osakkaista tuotannossa ja muille
järjestelmää kehitetään kunkin osakkaan käyttöönoton edellyttämällä tavalla.
Palvelutuotannosta ja järjestelmäkehityksestä aiheutuu merkittäviä kustannuksia,
jotka toimittajat laskuttavat sopimusten mukaisesti Oy Apotti Ab:ltä ja Oy Apotti Ab
edelleen omilta asiakkailtaan. Eriaikaisista laskutus- ja maksuaikatauluista johtuen voi
tulla tarvetta lyhytaikaisen ulkopuolisen rahoituksen käyttämiseen rahoituksen
toimivuuden ja joustavuuden varmistamiseksi. Yritystodistusten käyttäminen on
varsin yleinen käytäntö lyhytaikaisen rahoituksen turvaamiseen. Se vastaa
rahoitusinstrumenttina kunnissa käytettyä kuntatodistusta, ja on nykyisessä
markkinatilanteessa nopea ja varsin edullinen tapa rahoituksen järjestämiseen
lyhyellä aikajänteellä.
Yritystodistusten käyttäminen yhtiön lyhytaikaiseen rahoitukseen enintään 60
miljoonan euron arvosta on hyväksytty Oy Apotti Ab:n ylimääräisessä
yhtiökokouksessa 19.12.2019.

Valtiontuki ja vastavakuustarve
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen valtiontukea koskevan artiklan 107
(1) mukaisesti tuki on kielletty, jos kaikki seuraavat kriteerit täyttyvät yhtäaikaisesti:
(1) tuki on muodossa tai toisessa myönnetty valtion varoista;
(2) tuki on valikoiva eli se suosii tiettyä yritystä tai tuotannon alaa;
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(3) tuki vaikuttaa kilpailuun vääristämällä tai uhkaamalla vääristää sitä;
ja
(4) tuki vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.
Kyseessä on Apottiyhtiön osakkaan takauksen myöntäminen Oy Apotti Ab:lle, jonka
julkisyhteisöt ovat perustaneet hoitamaan niiden toimialaan kuuluvaa sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämiseen liittyvää tehtävää, ja yhtiön tarkoituksena on tuottaa
omakustannusperusteisia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja
potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja vain omistajilleen.
Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta on kilpailutettu julkisista hankinnoista
annetussa laissa säädetyssä menettelyssä ja hankinta-asiakirjoissa on määritelty ne
muut julkisyhteisöt, jotka voivat puitejärjestelyn perusteella ja yhtiön osakkaaksi
tulemisen kautta käyttöönottaa järjestelmän. Yhtiö ei toimi lainkaan kilpailluilla
markkinoilla, vaan se on perustettu ainoastaan toteuttamaan omistajilleen niiden
yhteiseen tietojärjestelmähankintaan perustuvaa palvelua.
Yllä olevilla perusteilla Oy Apotti Ab ei harjoita valtiontukisäännösten näkökulmasta
taloudellista toimintaa. Takauksen myöntäminen ko. yhtiölle ei siten sisällä kiellettyä
valtiontukea, koska kaikki valtiontukea koskevat kriteerit eivät täyty.
Kuntalain (410/2015) 129 §:n vaatimukset huomioiden omistajat edellyttävät
vastavakuuksia antamilleen vakuuksille. Tämän tarpeen täyttämiseksi Oy Apotti Ab on
hakenut yrityskiinnityksiä nykyisten omistajien antamien takausten vastavakuudeksi
yhteensä 162,7 miljoonan euron arvosta.
Oy Apotti Ab on tilannut ulkopuolisen arvion yrityskiinnityksen alaisen omaisuutensa
vakuusarvosta. Oy Apotti Ab:n yhtiökokoukselle 22.10.2019 esitettiin haettavaksi
vakuusarvoltaan 162 milj. euron arvoista yrityskiinnitystä omistajittain
omistusosuuksien suhteessa.
Yrityskiinnitysten alaisen omaisuuden vakuusarvo arvioidaan uudelleen
puitesopimukseen liittymisen päättymispäivän 21.4.2020 jälkeen, jolloin on tiedossa
kaikki uudet omistajat ja asiakkaat. Tämän perusteella yhtiön vakuusarvio voidaan
arvioida uudelleen sekä hakea sen perusteella yrityskiinnitystä vastaavalla tavalla
samanlaisin etuoikeuksin kaikkien omistajien kesken. Vastavakuudet jakautuvat
kaikkien omistajien kesken omistusosuuksien suhteessa kuten takauksetkin.
Kuntalain 129 §:n vaatimukset huomioiden, Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän tai
sen omistajakuntien talouden tunnuslukujen perusteella arvioituna, voidaan todeta,
että myönnettäväksi esitettävä takaus ei vaaranna kuntayhtymän tai sen
omistajakuntien kykyä vastata tehtävistään. Takaukseen ei myöskään sisälly
kuntalaissa tarkoitettua merkittävää taloudellista riskiä ottaen huomioon edellä
selostetun yhtiön tarkoituksen sekä sen, että yhtiön omistajina on pelkästään
julkisyhteisöjä. Takauksesta vaadittavat vastavakuudet kattavat riittävän osan
kuntayhtymän takausvastuista. Oy Apotti Ab:n lainojen takaukseen ei siten liity
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kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvelvoitetta laajempia tai
suurempia riskejä, sillä tietojärjestelmät tulee olla joka tapauksessa.

Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän hallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
valtuusto päättää
1. merkitä yhdeksänkymmentä viisi (95) Oy Apotti Ab:n osaketta yhteensä 2 244
156 euron merkintähinnasta liitteiden 1A ja 2Aa laskelmien mukaisesti
2. pääomittaa Oy Apotti Ab:tä liittymismaksulla 6 058 021 euroa (jakautuu vuosille
2021 – 2028 ajalle) liitteiden 1A ja 2Aa olevien laskelmien mukaisesti sisältäen
liittymishetkeen mennessä kertyneen Keski-Uudenmaan Sote –kuntayhtymän
osuuden yhtiöön aiemmin liittyneiden osakkaiden maksamista kustannuksista
3. pääomittaa Oy Apotti Ab:tä osana rahoitusjärjestelyä vuoden 2020 SVOP-
maksulla 814 586 euroa (sisältäen Tuusulan osuuden)
4. myöntää Oy Apotti Ab:lle asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa varten
enintään 29,2 miljoonan euron (Tuusulan jo takaaman 6,4 milj.e vastuu siirtyy
kuntayhtymälle ja Tuusula vapautuu em. takauksesta) määräisen omavelkaisen
takauksen osa yhtiön yhteensä 280 miljoonan euron suuruista
rahoitusjärjestelyä, yhtiön järjestelmähankintaa varten nostamien lainojen ja
niiden korkojen, viivästyskorkojen sekä mahdollisten perimiskulujen
kattamiseksi. Takauksen voimassaoloaika on rajoitettu enintään 31.12.2028
saakka.
Takausjärjestelyt tulee toteuttaa siten, ettei Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän
omavelkainen takaus koskaan ylitä omistusprosentin mukaista osuutta taattavien
rahoitusjärjestelyjen kokonaismäärästä tai yksittäisistä lainoista/järjestelyistä.
Oy Apotti Ab on pantannut omistajien omavelkaisten takauksien vastavakuudeksi
yrityskiinnityksen (Oy Apotti Ab, 2699989-5) vakuusarvoltaan 162,7 miljoonaa euroa,
joka on jaettu omistajittain omistusosuuksien suhteessa.
Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä pidättää oikeuden vaatia vastavakuuksia siinä
tilanteessa, jossa yhtiön omistuspohja muuttuu siten, että yli puolet sen osakkeista
siirtyy uudelle omistajalle, tai sen toiminnan tarkoitus (tuottaa omistajilleen sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja) käynnissä
olevan Uudenmaan erillisselvityksen/palvelurakenneuudistuksen seurauksena
muuttuu.
Oy Apotti Ab: lle myönnettävistä yksittäisistä omavelkaisista takauksista voidaan
yhtiön omistuspohjaan tai toiminnan tarkoitukseen liittyvien muutosten toteutuessa
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periä vuosittain vähintään 0,5 %:n suuruinen takausprovisio, joka lasketaan
takausvastuun kohteena olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta per 31.12. ja
maksetaan määräytymisajankohtaa seuraavan tammikuun loppuun mennessä.
5. hyväksyä liitteenä 6 olevan liittymis- ja merkintäsopimuksen, osakassopimuksen,
tilaajasopimuksen ja resurssisopimuksen Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymään
sitovaksi
6. oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan em. sopimukset
7. oikeuttaa kuntayhtymän johtajan määräämään kuntayhtymän
yhtiökokousedustajan Oy Apotti Ab:n yhtiökokouksiin.

Kokouskäsittely
Maiju Tapiolinna esitti Arto Järvisen kannattamana, että Tuusulan kunnassa asuvat
kuntayhtymän edustajat jäävätään § 35 käsittelyn osalta intressijääviyden perusteella.
Puheenjohtaja totesi, että koska esteellisyyteen liittyen oli tehty kannatettu esitys,
asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja totesi, että ne jotka eivät ole esteellisyyden
kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Tapiolinnan esitystä äänestävät EI.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 15 JAA - ääntä (Anna Helin, Annika
Kokko, Helinä Perttu, Mika Mäki- Kuhna, Kallepekka Toivonen, Päivi Liu, Aki Korpela,
Pauliina Naala, Jussi Salonen, Arto Lindberg, Eemeli Peltonen, Heta Ravolainen- Rinne,
Liljan- Kukka Runolinna, Sirkka Rousu, Erkki Laukkanen) ääntä 5 Ei - ääntä (Maiju
Tapiolinna, Arto Järvinen, Virpi Räty, Tapio Havula, Paula Vilhunen). Puheenjohtaja
totesi yhtymähallituksen päättäneen, että asian käsittelyyn ei liity esteellisyyttä.
Tapio Havula esitti Erkki Laukkasen, Arto Järvisen ja Maiju Tapiolinnan kannattamina,
että mukaan lähtö tässä vaiheessa Apottiin sisältää niin paljon epävarmuustekijöitä
niin toiminnan kuin talouden kannalta, että osakkaaksi ei tässä vaiheessa lähdetä
vaan jäädään odottamaan valtakunnallista sote - päätöstä.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu
esitys, asiasta on äänestettävä. Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät
JAA, ja ne jotka kannattavat Havulan esitystä äänestävät EI. Suoritetussa
nimenhuutoäänestyksessä annettiin 14 JAA - ääntä (Anna Helin, Annika Kokko, Helinä
Perttu, Mika Mäki- Kuhna, Kallepekka Toivonen, Päivi Liu, Paula Vilhunen, Aki Korpela,
Pauliina Naala, Jussi Salonen, Arto Lindberg, Eemeli Peltonen, Liljan- Kukka Runolinna,
Sirkka Rousu) ja 6 EI- ääntä (Tapio Havula, Erkki Laukkanen, Virpi Räty, Heta
Ravolainen- Rinne, Arto Järvinen, Maiju Tapiolinna).
Päätös
Esitys hyväksyttiin.

Maiju Tapiolinna ja Arto Järvinen jättivät asiasta eriävän mielipiteen perusteluineen:
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"Hyvinkään kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarviokokouksessaan 11.11.2019
muutosesityksen mukaisen toivomusponnen Apottiin liittymisestä. Nurmijärven
perussuomalainen valtuustoryhmä on tehnyt myös samansisältöisen ponsiesityksen
valtuuston kokouksessaan 13.11.2019. Mahdollisen Apotti-hankinnan talous- ja
sopimusvaikutukset selviävät vasta valtakunnallisen sote-ratkaisun myötä.
Sitoutuminen Apottiin nyt puitejärjestelyn määräajassa voi tuoda uusia
ennakoimattomia vastuita. Lisäksi on selvitettävä muut vaihtoehdot."

Tapio Havula ja Erkki Laukkanen jättivät asiasta eriävän mielipiteen perusteluineen:
"Emme voi hyväksyä esitystä Oy Apotti Ab:n osakkaaksi liittymisestä ja yhtiön nimellä
tunnistettavan asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotosta Keusotessa. Esitys
on yksipuolisesti valmisteltu, perustuu epärealistisiin tuottavuuslaskelmiin eikä ota
huomioon alan keskustelussa esille nousseita ongelmia järjestelmän käyttöönotossa
ja asiakaspalvelutyössä".

Yhtymähallitus, 10.03.2020, § 40
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Ylä-Jarkko
antti.yla-jarkko@keusote.fi
tietohallintojohtaja
Liitteet

1 A Liittymismaksut ja kustannukset Liittymismaksu UUSI
2 Aa Liittymismaksu ja kustannukset, Maksuarvio 10v Keusote GL 2021
3 B Liittymismaksut ja kustannukset Liittymismaksu UUSI
4 Ba Liittymismaksu ja kustannukset, Maksuarvio 10 v Tuusula GL 2020
5 Kuntalaisen paketti
6 Päättäjän paketti
7 Liittymisen paketti
8 Oy Apotti Ab liittymislaskelmat periaatteet
9 Vertailut vaihtoehdoista
10 Sitoutuminen
Käsiteltäessä esteellisyysasiaa on huomattu, että käsittelyyn sisältyy
mahdollisesti menettelyvirhe, joka on syytä korjata. Näin ollen asia on syytä
käsitellä uudelleen.
Hallintolain 50 §:n mukaan viranomainen voi poistaa päätöksensä ja ratkaista asian
uudelleen mm. silloin jos päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe (3 mom.).
Toimielimen käsitellessä henkilön esteellisyyttä, ei henkilö itse saa ottaa osaa
esteellisyytensä käsittelemiseen. Esteellisen henkilön osallistuminen käsittelyyn on
menettelyvirhe. Edelleen hallintolain 52 §:n mukaan viranomainen voi käsitellä
virheen omasta aloitteestaan. Virheen korjaaminen edellyttää, että asia käsitellään
uudelleen ja asiassa tehdään uusi päätös.
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Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän asiakas- ja potilastietojärjestelmistä
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän nykyinen asiakas- ja
potilastietojärjestelmäkokonaisuus päällekkäisine oheisjärjestelmineen (16 erillistä
pääjärjestelmää + noin 100 oheisjärjestelmää) vaatii uudistamista. Kokonaisuus
muotoutui kuntayhtymän perustamisvaiheessa, omistajakuntien siirtäessä olemassa
olevat sosiaali- ja terveyshuollon järjestelmät Keski-Uudenmaan sote –
kuntayhtymään. Järjestelmäkokonaisuus muodostaa merkittävän toiminnallisen
haasteen henkilöstön joutuessa käyttämään useita päällekkäisiä kuntakohtaisia
järjestelmäkokonaisuuksia.
Usea siirretty järjestelmä on myös elinkaarensa päässä ja edellyttäisi erillistä
kilpailuttamista kokonaisuuden uusimiseksi. Nykyisin käytössä olevat järjestelmät ovat
2 sukupolven järjestelmiä (dokumentointialusta) ja niiden arvioidaan olevan
kansainvälisen luokituksen (HIMSS = organisaation kyvykkyys toimia paperittomasti)
mukaan tasolla 3. Varsinainen tuottavuus saavutetaan 3 sukupolven
(päätöksenteontuki) ja tason 7 (älykkyys ja toiminnanohjaus) mahdollistavien asiakas-
ja potilastietojärjestelmien avulla. Nykyinen järjestelmäkokonaisuus ei tue riittävästi
toimintaa ja sen ohjausta, eikä tehokkaiden palvelurakenteiden toteuttamista ja
resurssien optimaalista kohdentamista.
Olemassa oleva sähköisten palveluiden kokonaisuus on erittäin hajanainen, eikä
mahdollista palveluiden tasa-arvoista käyttöä Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän
alueella. Sähköisiä palveluita käyttävälle asiakkaalle ei nykypalveluiden avulla kyetä
tarjoamaan kokonaiskuvaa hänen tiedoistaan ja palveluistaan.
Hankintalaki ei salli kokonaisuuden harmonisointia jonkin olemassa olevan
kokonaisuuden ympärille vaan edellyttää uuden kokonaisuuden kilpailuttamista tai
valmiiksi kilpailutetun kokonaisuuden käyttöönottoa.
Yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelu
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS), Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi,
Kauniainen, Kerava ja Tuusula ovat hankkineet yhteisen asiakas- ja
potilastietojärjestelmäpalvelun (Apotti). Hanketta varten on yhteistyösopimuksella
perustettu hankintayksiköiden muodostama hankintarengas. Hankintayksiköitä ovat
edellä mainitut kunnat, HUS ja KL-Kuntahankinnat Oy. KL-Kuntahankinnat Oy:n osalta
hankinta on hankintalain mukainen puitejärjestely. KL- Kuntahankinnat Oy:n
mukaantulon tarkoituksena oli mahdollistaa hankintarenkaan ulkopuolisten HUS-
alueen kuntien myöhempi mukaantulo yhteiseen järjestelmään ilman uudelleen
kilpailutusta.
Hankintarengas on kilpailuttanut palvelun ja toteuttajaksi on valittu Epic (=Epic
Systems Corporation). Hankintaan liittyy hankintayksikkökohtaiset hankintapäätökset,
jonka ovat tehneet Kauniainen 3.9.2015, Kirkkonummi 7.9.2015, Helsinki 16.9.2015,
HUS 21.9.2015, Vantaa 19.10.2015, Tuusula 27.6.2016 ja Kerava 27.11.2018.
Uuden omistajan liittyminen tapahtuu suunnatulla osakeannilla. Uuden omistajan
liittyessä yhtiöön kaikkien vanhojen omistajien omistusosuudet pienenevät samassa
suhteessa. Järjestelyssä Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän osuus yhtiöstä olisi
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8,33 %, joka käsittää 95 osaketta merkintähinnaltaan 23 623 euroa/osake. Koko Keski-
Uudenmaan sote –kuntayhtymän osuus yhtiöstä olisi 10,43 %, mikäli Tuusula siirtää
osakkeensa (24 osaketta) Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymään. Tällöin
kuntayhtymän osuus olisi yhteensä 119 osaketta. Yhtiön enimmäisosakemäärä on
1445 osaketta, jos kaikki hankintarenkaaseen kuuluvat kunnat liittyvät Oy Apotti Ab:n
osakkaaksi.
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän selvitys Apottiin liittymisestä ja
kilpailutusvaihtoehdosta
Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä on selvittänyt Apottiin liittymisen vaihtoehdon
sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuteen liittyvän kilpailutusvaihtoehdon
vaatimuksineen, kustannuksineen, hyötyineen sekä riskeineen päätöksenteon tueksi
(liite 14). Nämä selvitykset on esitetty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän
omistajakuntien valtuustoissa touko-kesäkuussa 2019. Asiakokonaisuutta on käsitelty
vuoden 2019 aikana kuntajohtajien neuvottelukunnassa sekä Keski-Uudenmaan sote -
kuntayhtymän hallituksessa useita kertoja. Alkuvuodesta 2020 toteutettiin vielä
erikseen kuntakierros kaikissa omistajakunnissa. Etenemisvaihtoehtoina on
tarkasteltu jatkamista nykymallilla, kilpailuttamalla itse asiakas- ja
potilastietojärjestelmäkokonaisuus tai ottamalla käyttöön Apotti kokonaisuus. Suurin
hyöty arvioidaan syntyvän Apotti -kokonaisuuden myötä sen sisältäessä merkittävästi
vähemmän riskejä kuin muut vaihtoehdot.
Selvityksissä kuvataan, mitä Apottiin liittyminen tarkoittaisi Keski-Uudenmaan sote -
kuntayhtymälle käytännössä; lisäksi siinä tarkastellaan liittymisen ja hyötyjen
syntymisen aikataulua, arvioidaan riskejä, kustannuksia ja hyötyjä. Selvityksen aikana
on tavattu Oy Apotti Ab:n edustajia, Deloitten asiantuntijoita, Tuusulan Apottiin
liittymisen valmisteluista vastanneita henkilöitä, Vantaan Apottitoimiston edustajia
sekä Suomessa toimivia tietojärjestelmätoimittajia.
Apottiin liittymiseksi Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän tulee tehdä tarvittavat
päätökset omissa luottamuselimissään, toteuttaa hakuprosessi Apottiin liittymiseksi
sekä käynnistää nykyisen Apotti-organisaation laajentaminen koko Keski-Uudenmaan
sote –kuntayhtymän tarpeita vastaavaksi.
Oy Apotti AB:n nykyiset omistajat hyväksyivät helmikuussa 2020 allekirjoituksellaan
Apotti Oy:n muutetun osakassopimuksen, jonka mukaan liittyjä voi olla kuntien lisäksi
myös kuntayhtymä.
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymällä on mahdollisuus liittyä Oy Apotti Ab
osakkaaksi ja siten Apotti hankkeeseen on näiden päätösten jälkeen 20.4.2020
mennessä. Käytännössä Apottijärjestelmän käyttöönottoajaksi muodostuisi syksy
2021, joka toteutettaisiin koko kuntayhtymän laajuisesti.
Keskeisin hyöty liittymisestä hankintarenkaaseen
Apotin myötä kuntalaiset saavat yhtenäiset sähköiset palvelut, ammattilaisille
tarjotaan uuden sukupolven työvälineet ja Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymälle
mahdollisuus tehostaa nykyistä toimintaansa.
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Apottihanke on kustannuksiltaan linjassa muiden vastaavien hankkeiden kanssa.
Valmiiksi kilpailutettu ja toiminnan tarpeisiin optimoitu kokonaisuus on
käyttöönotettavissa jo vuonna 2021. Maailman johtavien sairaaloiden (HIMSS taso 7)
käyttämä järjestelmäkokonaisuus tarjoaa merkittävän tuottavuushyppäyksen ja
mahdollistaa täydellisen soteintegraation (sosiaalipalvelut, terveyspalvelut,
erikoissairaanhoito ja suun terveydehuolto ) toteuttamisen nykyiseen kokonaisuuteen
verrattuna.
Kokonaisuuden kilpailutus tarkoittaisi merkittäviä kilpailuttamiseen liittyvien
taloudellisten ja aikatauluriskien kantamista yksinään. Kilpailuttaminen siirtäisi uuden
asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoa vähintään vuosille 2024 – 2025
(2026 – 2027) (vrt. Keski-Suomi asiakas- ja potilastietojärjetelmähanke (APTJ):
hankintavalmistelu 2013 – 2016, hankintailmoitus 11.7.2017, neuvottelukierrokset
2017 – 2019, hankintapäätös 2020 ja arvioitu käyttöönotto 2023 - 2025), riippuen
riskien toteutumisesta.
Liittymisprosessi
Apottiin liityttäessä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän tulee tehdä päätökset
omissa luottamuselimissään, toteuttaa hakuprosessi Apottiin liittymiseksi sekä
aloittaa laajennetun Apotti-valmisteluorganisaationsa rakentaminen. Kuntayhtymän
hallitus ja edelleen valtuusto hyväksyvät liittymisprosessin valmistelun ja etenemisen.
Liittymisprosessin valmisteluun kuuluvat neuvottelut Apotin hanketoimiston kanssa,
neuvottelut KL-Kuntahankintojen kanssa liittymisestä hankintarenkaaseen,
sopimusneuvottelut Oy Apotti Ab:n kanssa ja hakemuksen jättäminen.
Mahdollisen liittymispäätöksen myötä liitytään osakkaaksi Oy Apotti Ab:hen, joka on
Helsingin, Vantaan, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen, Tuusulan ja Helsingin ja
Uudenmaan sairaanhoitopiirin yhdessä omistama yhtiö. Keski-Uudenmaan sote -
kuntayhtymän toimisi Apottihankkeessa kolmessa roolissa – yhtiön omistajana,
kehityshankkeen resurssien tarjoajana ja tietojärjestelmäpalveluiden asiakkaana
kuten muutkin Oy Apotti Ab:n osakkaat.
Liittymisprosessiin kuuluu myös Apottiin kuuluvien sitoumusten hyväksyminen
valtuustossa (liittyminen, rahoitus, resurssit), sekä liittymisen vahvistaminen osakas-,
tilaaja- ja resurssisopimuksen allekirjoituksella. Tavoite on tuoda Keusoten
hallitukselle ja valtuustolle päätösesitys Apottiin liittymisestä niin, että valtuusto voi
hyväksyä Apottiin liittyvät sitoumukset maaliskuussa 2020 ja mahdollinen liittyminen
voidaan vahvistaa Oy Apotti Ab:n yhtiökokouksessa maalis-huhtikuussa 2020.
Rahoitus ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän rooli Oy Apotti Ab:ssa
Omistajana Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän omistaisi yhdessä muiden kuntien
ja HUS:n kanssa Apotti-yhtiön. Liitteessä ”Oy Apotti Ab:n materiaalia Keski-
Uudenmaan sote -kuntayhtymän rahoituksen järjestämisestä” on kuvattu yhtiön
rahoituksen periaatteet. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän osuus yhtiön
osakekannasta olisi alustavan arvion mukaan kapitaatioperusteella 10,43 % (119/1141
osaketta). Mikäli kevään 2020 aikana Apottiin liittyy muita osakkaita, tarkoittaa se
omistusosuuden liudentumista yhtiön enimmäisosakemäärän ollessa 1445 osaketta.
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Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä takaa Apotti-yhtiön lainoja sekä rahoittaa yhtiön
toteutuksen aikaista liiketoimintaa oman pääoman ja sijoitetun vapaan pääoman
avulla. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän sitoutuu muiden osakkaiden kanssa
rahoittamaan järjestelmän toteutusvaiheen. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
osallistuu yhtiön päätöksentekoon hallitustyöskentelyn ja yhtiökokouksen (osakkeiden
painoarvolla) kautta.
Osakassopimus on irtisanottavissa aikaisintaan Hankintasopimuksessa määritellyn
määräaikaisen sopimuskauden päättyessä 20.4.2026. Osakkaan tulee ilmoittaa
halustaan päättää sopimus viimeistään 20.4.2025, minkä jälkeen Osakassopimus on
päätettävissä 12 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Resurssien tarjoajana Keski-
Uudenmaan sote -kuntayhtymä tarjoaa Apotti-yhtiön käyttöön henkilöstöresursseja
erillisen resurssisopimuksen mukaan joko määräaikaisiin tai toistaiseksi voimassa
olevien työsopimuksin. Tarjottavien resurssien määrä sovitaan tapauskohtaisesti
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän oman resurssitilanteen mukaan. Apotti-yhtiö
vastaa näiden resurssien kustannuksista resurssisopimuksessa sovittujen käytäntöjen
mukaisesti.
Lisäksi Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän nimeää omaan organisaationsa
hankepäällikön, tarvittavan määrän teknisiä ja toiminnallisia asiantuntijoita sekä
aihealueasiantuntijoita. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä vastaa näiden
resurssien kustannuksista.
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä toimii Apotti-yhtiön asiakkaana ostaen yhtiöltä
asiakas- ja potilastietojärjestelmän toteutukseen, käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyviä
palveluita. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä saa yhtiön asiakkaana käyttöönsä
Apotti-järjestelmän sekä siihen liittyvät kehitys- ja ylläpitopalvelut. Keski-Uudenmaan
sote -kuntayhtymä maksaa asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelusta
palvelumaksuja, joilla Apotti-yhtiö lyhentää osakkaiden takaamia lainoja ja rahoittaa
yhtiön juoksevia kuluja omakustannusperiaatteella.
Kustannukset
Eri vaihtoehtojen 10 vuoden vertailukustannukset vaihtelevat 60 – 120 miljoonan
euron välillä. Nykyisen järjestelmäkokonaisuuden kulut ilman merkittäviä päivityksiä
tai jatkokehittämistä ovat n. 68 miljoonaa. Vaihtoehdossa, jossa asiakas- ja
potilastietojärjestelmäkokonaisuus kilpailutettaisiin itse, määräytyvät kustannukset
pitkälti tavoiteltavan tason mukaisesti sekä kokonaisuuteen sisällytettävien
oheispalveluiden määrän perusteella. Edullisimmillaan kilpailutettavan
kokonaisuuden arvioidaan olevan 63 miljoonan luokkaa (ei oheispalveluita) ja
vastaavasti, mikäli tavoitellaan sisältölaajuudeltaan Apotin kaltaista kokonaisuutta
ovat kustannukset 100 miljoonan luokkaa.

Kokonaisuutena Apotin kymmenen (10) vuoden kustannusten arvioidaan olevan
Keski- Uudenmaan sote –kuntayhtymälle noin 115 miljoonaa euroa (Apotti n. 108 milj.
e + hanketoimisto 7milj.e). Apotti Oyn laskuttamien vuosittaisten poistojen maksu
käynnistyy arviolta vuonna 10/2021, ollen noin 5,5 milj.e vuosittain. Vanhat
järjestelmät poistuvat Apotin käyttöönoton jälkeen vuonna 2022, ollen arvoltaan noin
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5 milj.e vuosittain. Hankintaan liittyvän hyötykustannuslaskelman mukaisesti
takaisinmaksuajaksi arvioidaan noin 6 vuotta. Kuntayhtymä on varautunut vuoden
2020 talousarviossa Apotin kustannuksiin merkinnän ja SVOP:n osalta 3,6 milj. eurolla,
lisäksi hanketoimiston aiheuttamat kustannukset 3,1 milj.e on budjetoitu
tietohallinnon kustannuspaikalle. Nykyinen talousarvio ei sisällä Apotin
laskutuskustannuksia 2,1 milj.e.
Kustannuslaskennan osalta on liikkeelle lähdetty siitä, että erillisestä Tuusulan
käyttöönotosta luovutaan ja näin ollen kustannukset muodostuvat liitteiden 1A ja 2Aa
mukaisiksi (käyttöönotto 10/2021). Liitteet 3B ja 4Ba kuvaavat kustannuksia
tilanteessa, jossa Tuusulalla on erillinen käyttöönotto (10/2020) ja lopulla
kuntayhtymällä oma käyttöönotto (10/2021). Liitteiden 3B ja 4Ba mukaisessa
vaihtoehdossa kustannukset muodostuvat liian etupainoteiseksi (~6 milj.e verrattuna
liitteiden 1A ja 2Aa laskelmaan) vuosien 2020 – 2021 osalta.
Tuusulan vastuiden siirtyminen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle
päätöksenteon yhteydessä
Tuusulan kunnan vastuut Oy Apotti Ab:n suuntaan siirtyvät liitteenä olevien
sopimusten allekirjoituksen sekä Tuusulan ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän
välisen kauppasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä täysimääräisesti Keski-
Uudenmaan sote -kuntayhtymän vastuulle. Vastuut on kuvattu liitteissä 1A – 9.
Lainojen takaaminen
Uuden osakkaan on otettava vastattavakseen omistusosuuttaan vastaava osuus
Apotti-yhtiön ottamista lainoista ja niiden takauksista. Yhtiön toiminta rahoitetaan
pääosin pitkäaikaisilla lainoilla vuoteen 2020 asti. Vuosien 2016–2020 välillä lainojen
osuuden arvioidaan kattavan n. 90 % yhtiön rahoitustarpeesta. Lainojen lyhennykset
aloitetaan rahoituslaskelman mukaisesti vuonna 2020. Yhtiön osakkaat ovat yhtiön
perustamisen yhteydessä päättäneet yhtiön tarvitsemien lainojen takaamisesta
omistusosuuksiensa suhteessa.
Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnan rahoittamiseksi on välttämätöntä, että
kukin osakas myöntää yhtiölle omistusosuuttaan vastaavan omavelkaisen takauksen,
koska yhtiöllä ei ole ulkopuolisten rahoittajien näkökulmasta vakuusarvoista
varallisuutta. Koska lopullinen kokonaislainamäärä saattaa hieman kasvaa alustavista
laskelmista, on tarkoituksenmukaista, että Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän
omavelkainen takaus Tuusulan takausvastuun siirtyessä Keski-Uudenmaan sote -
kuntayhtymälle myönnetään enimmillään 29,2 milj.euron suuruisena (Tuusulan
myöntänyt jo 6,4 milj.e takaukset), kuitenkin niin, ettei omavelkainen takaus koskaan
ylitä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän omistusprosentin ( liittymishetkellä 10,43
%) mukaista osuutta yhtiön kokonaislainamäärästä tai yksittäisistä lainoista. Tämän
mukaisesti uusien osakkaiden tulee myöntää omistusosuuttaan vastaava takaus,
missä yhteydessä tapahtuu muiden osakkaiden takausosuuksien tarkistaminen.
Oy Apotti Ab:n palvelutuotanto on osalla osakkaista tuotannossa ja muille
järjestelmää kehitetään kunkin osakkaan käyttöönoton edellyttämällä tavalla.
Palvelutuotannosta ja järjestelmäkehityksestä aiheutuu merkittäviä kustannuksia,

Keski-Uudenmaan sote
Yhtymävaltuusto

Pöytäkirja
16.04.2020

1/2020

28 (61)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

jotka toimittajat laskuttavat sopimusten mukaisesti Oy Apotti Ab:ltä ja Oy Apotti Ab
edelleen omilta asiakkailtaan. Eriaikaisista laskutus- ja maksuaikatauluista johtuen voi
tulla tarvetta lyhytaikaisen ulkopuolisen rahoituksen käyttämiseen rahoituksen
toimivuuden ja joustavuuden varmistamiseksi. Yritystodistusten käyttäminen on
varsin yleinen käytäntö lyhytaikaisen rahoituksen turvaamiseen. Se vastaa
rahoitusinstrumenttina kunnissa käytettyä kuntatodistusta, ja on nykyisessä
markkinatilanteessa nopea ja varsin edullinen tapa rahoituksen järjestämiseen
lyhyellä aikajänteellä.
Yritystodistusten käyttäminen yhtiön lyhytaikaiseen rahoitukseen enintään 60
miljoonan euron arvosta on hyväksytty Oy Apotti Ab:n ylimääräisessä
yhtiökokouksessa 19.12.2019.
Muu Oy Apotti Ab:n lyhytaikainen rahoitus
Oy Apotti Ab:n palvelutuotanto on osalla osakkaista tuotannossa ja muille
järjestelmää kehitetään kunkin osakkaan käyttöönoton edellyttämällä tavalla.
Palvelutuotannosta ja järjestelmäkehityksestä aiheutuu merkittäviä kustannuksia,
jotka toimittajat laskuttavat sopimusten mukaisesti Oy Apotti Ab:ltä ja Oy Apotti Ab
edelleen omilta asiakkailtaan. Eriaikaisista laskutus- ja maksuaikatauluista johtuen voi
tulla tarvetta lyhytaikaisen ulkopuolisen rahoituksen käyttämiseen rahoituksen
toimivuuden ja joustavuuden varmistamiseksi. Yritystodistusten käyttäminen on
varsin yleinen käytäntö lyhytaikaisen rahoituksen turvaamiseen. Se vastaa
rahoitusinstrumenttina kunnissa käytettyä kuntatodistusta, ja on nykyisessä
markkinatilanteessa nopea ja varsin edullinen tapa rahoituksen järjestämiseen
lyhyellä aikajänteellä.
Yritystodistusten käyttäminen yhtiön lyhytaikaiseen rahoitukseen enintään 60
miljoonan euron arvosta on hyväksytty Oy Apotti Ab:n ylimääräisessä
yhtiökokouksessa 19.12.2019.
Valtiontuki ja vastavakuustarve
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen valtiontukea koskevan artiklan 107
(1) mukaisesti tuki on kielletty, jos kaikki seuraavat kriteerit täyttyvät yhtäaikaisesti:
(1) tuki on muodossa tai toisessa myönnetty valtion varoista;
(2) tuki on valikoiva eli se suosii tiettyä yritystä tai tuotannon alaa;
(3) tuki vaikuttaa kilpailuun vääristämällä tai uhkaamalla vääristää sitä; ja
(4) tuki vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.
Kyseessä on Apottiyhtiön osakkaan takauksen myöntäminen Oy Apotti Ab:lle, jonka
julkisyhteisöt ovat perustaneet hoitamaan niiden toimialaan kuuluvaa sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämiseen liittyvää tehtävää, ja yhtiön tarkoituksena on tuottaa
omakustannusperusteisia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja
potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja vain omistajilleen.
Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta on kilpailutettu julkisista hankinnoista
annetussa laissa säädetyssä menettelyssä ja hankinta-asiakirjoissa on määritelty ne
muut julkisyhteisöt, jotka voivat puitejärjestelyn perusteella ja yhtiön osakkaaksi
tulemisen kautta käyttöönottaa järjestelmän. Yhtiö ei toimi lainkaan kilpailluilla
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markkinoilla, vaan se on perustettu ainoastaan toteuttamaan omistajilleen niiden
yhteiseen tietojärjestelmähankintaan perustuvaa palvelua.
Yllä olevilla perusteilla Oy Apotti Ab ei harjoita valtiontukisäännösten näkökulmasta
taloudellista toimintaa. Takauksen myöntäminen ko. yhtiölle ei siten sisällä kiellettyä
valtiontukea, koska kaikki valtiontukea koskevat kriteerit eivät täyty.
Kuntalain (410/2015) 129 §:n vaatimukset huomioiden omistajat edellyttävät
vastavakuuksia antamilleen vakuuksille. Tämän tarpeen täyttämiseksi Oy Apotti Ab on
hakenut yrityskiinnityksiä nykyisten omistajien antamien takausten vastavakuudeksi
yhteensä 162,7 miljoonan euron arvosta.
Oy Apotti Ab on tilannut ulkopuolisen arvion yrityskiinnityksen alaisen omaisuutensa
vakuusarvosta. Oy Apotti Ab:n yhtiökokoukselle 22.10.2019 esitettiin haettavaksi
vakuusarvoltaan 162 milj. euron arvoista yrityskiinnitystä omistajittain
omistusosuuksien suhteessa.
Yrityskiinnitysten alaisen omaisuuden vakuusarvo arvioidaan uudelleen
puitesopimukseen liittymisen päättymispäivän 21.4.2020 jälkeen, jolloin on tiedossa
kaikki uudet omistajat ja asiakkaat. Tämän perusteella yhtiön vakuusarvio voidaan
arvioida uudelleen sekä hakea sen perusteella yrityskiinnitystä vastaavalla tavalla
samanlaisin etuoikeuksin kaikkien omistajien kesken. Vastavakuudet jakautuvat
kaikkien omistajien kesken omistusosuuksien suhteessa kuten takauksetkin.
Kuntalain 129 §:n vaatimukset huomioiden, Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän tai
sen omistajakuntien talouden tunnuslukujen perusteella arvioituna, voidaan todeta,
että myönnettäväksi esitettävä takaus ei vaaranna kuntayhtymän tai sen
omistajakuntien kykyä vastata tehtävistään. Takaukseen ei myöskään sisälly
kuntalaissa tarkoitettua merkittävää taloudellista riskiä ottaen huomioon edellä
selostetun yhtiön tarkoituksen sekä sen, että yhtiön omistajina on pelkästään
julkisyhteisöjä. Takauksesta vaadittavat vastavakuudet kattavat riittävän osan
kuntayhtymän takausvastuista. Oy Apotti Ab:n lainojen takaukseen ei siten liity
kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvelvoitetta laajempia tai
suurempia riskejä, sillä tietojärjestelmät tulee olla joka tapauksessa.

Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus
päättää poistaa aiemman 3.3.2020 § 35 tekemänsä päätöksen Apottiin
liittymisestä hallintolain § 50 perusteella virheellisenä
tekee asiassa uuden päätöksen
Yhtymähallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää
1. merkitä yhdeksänkymmentä viisi (95) Oy Apotti Ab:n osaketta yhteensä 2 244 156
euron merkintähinnasta liitteiden 1A ja 2Aa laskelmien mukaisesti
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2. pääomittaa Oy Apotti Ab:tä liittymismaksulla 6 058 021 euroa (jakautuu vuosille
2021 – 2028 ajalle) liitteiden 1A ja 2Aa olevien laskelmien mukaisesti sisältäen
liittymishetkeen mennessä kertyneen Keski-Uudenmaan Sote –kuntayhtymän
osuuden yhtiöön aiemmin liittyneiden osakkaiden maksamista kustannuksista
3. pääomittaa Oy Apotti Ab:tä osana rahoitusjärjestelyä vuoden 2020 SVOP-
maksulla 814 586 euroa (sisältäen Tuusulan osuuden)
4. myöntää Oy Apotti Ab:lle asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa varten
enintään 29,2 miljoonan euron (Tuusulan jo takaaman 6,4 milj.e vastuu siirtyy
kuntayhtymälle ja Tuusula vapautuu em. takauksesta) määräisen omavelkaisen
takauksen osa yhtiön yhteensä 280 miljoonan euron suuruista rahoitusjärjestelyä,
yhtiön järjestelmähankintaa varten nostamien lainojen ja niiden korkojen,
viivästyskorkojen sekä mahdollisten perimiskulujen kattamiseksi. Takauksen
voimassaoloaika on rajoitettu enintään 31.12.2028 saakka.
Takausjärjestelyt tulee toteuttaa siten, ettei Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän
omavelkainen takaus koskaan ylitä omistusprosentin mukaista osuutta taattavien
rahoitusjärjestelyjen kokonaismäärästä tai yksittäisistä lainoista/järjestelyistä.
Oy Apotti Ab on pantannut omistajien omavelkaisten takauksien vastavakuudeksi
yrityskiinnityksen (Oy Apotti Ab, 2699989-5) vakuusarvoltaan 162,7 miljoonaa euroa,
joka on jaettu omistajittain omistusosuuksien suhteessa.
Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä pidättää oikeuden vaatia vastavakuuksia siinä
tilanteessa, jossa yhtiön omistuspohja muuttuu siten, että yli puolet sen osakkeista
siirtyy uudelle omistajalle, tai sen toiminnan tarkoitus (tuottaa omistajilleen sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja) käynnissä
olevan Uudenmaan erillisselvityksen/palvelurakenneuudistuksen seurauksena
muuttuu.
Oy Apotti Ab: lle myönnettävistä yksittäisistä omavelkaisista takauksista voidaan
yhtiön omistuspohjaan tai toiminnan tarkoitukseen liittyvien muutosten toteutuessa
periä vuosittain vähintään 0,5 %:n suuruinen takausprovisio, joka lasketaan
takausvastuun kohteena olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta per 31.12. ja
maksetaan määräytymisajankohtaa seuraavan tammikuun loppuun mennessä.
5. hyväksyä liitteenä 6 olevan liittymis- ja merkintäsopimuksen, osakassopimuksen,
tilaajasopimuksen ja resurssisopimuksen Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymään
sitovaksi
6. oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan em. sopimukset
7. oikeuttaa kuntayhtymän johtajan määräämään kuntayhtymän
yhtiökokousedustajan Oy Apotti Ab:n yhtiökokouksiin

Kokouskäsittely
Maiju Tapiolinna esitti Arto Järvisen kannattamana, että Tuusulan kunnassa asuvat
kuntayhtymän edustajat jäävätään intressijääviyden perusteella.
Puheenjohtaja totesi, että koska esteellisyyteen liittyen oli tehty kannatettu esitys,
asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja totesi, että ne jotka eivät ole esteellisyyden
kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Tapiolinnan esitystä äänestävät EI.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 12 JAA -ääntä ( Annika Kokko, Virpi
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Räty, Helinä Perttu, Kallepekka Toivonen, Juha Virkki, Paula Vilhunen, Aki Korpela,
Pauliina Naala, Eemeli Peltonen, Heta Ravolainen-Rinne, Jaana Putus, Sirkka Rousu)
ääntä 4 Ei -ääntä (Maiju Tapiolinna, Arto Järvinen, Tapio Havula, Erkki Laukkanen).
Puheenjohtaja totesi yhtymähallituksen päättäneen, että asian käsittelyyn ei liity
esteellisyyttä.
Päätös
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan, että yhtymähallituksen aiempi 3.3.2020 § 35
tekemä päätös Apottiin liittymisestä poistetaan hallintolain § 50 perusteella
virheellisenä. Lisäksi yhtymähallitus hyväksyi yhtymähallituksen puheenjohtajan
kokouksessa tekemän ehdotuksen, että asia jätetään pöydälle ja perutaan 12.3.2020
yhtymävaltuustolle tehty ehdotus.
Maiju Tapiolinna ja Arto Järvinen jättivät esteellisyydestä eriävän mielipiteen.
Merkittiin, että Arto Lindberg ei ollut läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon
aikana (yhteisöjääviys), eivätkä Kati Lepojärvi ja Aila Koivunen päätettäessä Tuusulan
kunnassa asuvien kuntayhtymän edustajien esteellisyydestä.
Merkittiin, että yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja Aila Koivunen oli Arto
Lindbergin varajäsenenä sen jälkeen kun esteellisyyskysymys oli ratkaistu.

Yhtymähallitus, 31.03.2020, § 58
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Ylä-Jarkko
antti.yla-jarkko@keusote.fi
tietohallintojohtaja
Liitteet

1 A Liittymismaksut ja kustannukset Liittymismaksu UUSI
2 Aa Liittymismaksu ja kustannukset, Maksuarvio 10v Keusote GL 2021
3 B Liittymismaksut ja kustannukset Liittymismaksu UUSI
4 Ba Liittymismaksu ja kustannukset, Maksuarvio 10 v Tuusula GL 2020
5 Kuntalaisen paketti
6 Päättäjän paketti
7 Liittymisen paketti
8 Oy Apotti Ab liittymislaskelmat periaatteet
9 Vertailut vaihtoehdoista
10 Sitoutuminen

Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää
1. merkitä yhdeksänkymmentä viisi (95) Oy Apotti Ab:n osaketta yhteensä 2 244 156
euron merkintähinnasta liitteiden 1A ja 2Aa laskelmien mukaisesti
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2. pääomittaa Oy Apotti Ab:tä liittymismaksulla 6 058 021 euroa (jakautuu vuosille
2021 – 2028 ajalle) liitteiden 1A ja 2Aa olevien laskelmien mukaisesti sisältäen
liittymishetkeen mennessä kertyneen Keski-Uudenmaan Sote –kuntayhtymän
osuuden yhtiöön aiemmin liittyneiden osakkaiden maksamista kustannuksista
3. pääomittaa Oy Apotti Ab:tä osana rahoitusjärjestelyä vuoden 2020 SVOP-
maksulla 814 586 euroa (sisältäen Tuusulan osuuden)
4. myöntää Oy Apotti Ab:lle asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa varten
enintään 29,2 miljoonan euron (Tuusulan jo takaaman 6,4 milj.e vastuu siirtyy
kuntayhtymälle ja Tuusula vapautuu em. takauksesta) määräisen omavelkaisen
takauksen osa yhtiön yhteensä 280 miljoonan euron suuruista rahoitusjärjestelyä,
yhtiön järjestelmähankintaa varten nostamien lainojen ja niiden korkojen,
viivästyskorkojen sekä mahdollisten perimiskulujen kattamiseksi. Takauksen
voimassaoloaika on rajoitettu enintään 31.12.2028 saakka.
Takausjärjestelyt tulee toteuttaa siten, ettei Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän
omavelkainen takaus koskaan ylitä omistusprosentin mukaista osuutta taattavien
rahoitusjärjestelyjen kokonaismäärästä tai yksittäisistä lainoista/järjestelyistä.
Oy Apotti Ab on pantannut omistajien omavelkaisten takauksien vastavakuudeksi
yrityskiinnityksen (Oy Apotti Ab, 2699989-5) vakuusarvoltaan 162,7 miljoonaa euroa,
joka on jaettu omistajittain omistusosuuksien suhteessa.
Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä pidättää oikeuden vaatia vastavakuuksia siinä
tilanteessa, jossa yhtiön omistuspohja muuttuu siten, että yli puolet sen osakkeista
siirtyy uudelle omistajalle, tai sen toiminnan tarkoitus (tuottaa omistajilleen sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja) käynnissä
olevan Uudenmaan erillisselvityksen/palvelurakenneuudistuksen seurauksena
muuttuu.
Oy Apotti Ab: lle myönnettävistä yksittäisistä omavelkaisista takauksista voidaan
yhtiön omistuspohjaan tai toiminnan tarkoitukseen liittyvien muutosten toteutuessa
periä vuosittain vähintään 0,5 %:n suuruinen takausprovisio, joka lasketaan
takausvastuun kohteena olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta per 31.12. ja
maksetaan määräytymisajankohtaa seuraavan tammikuun loppuun mennessä.
5. hyväksyä liitteenä 6 olevan liittymis- ja merkintäsopimuksen, osakassopimuksen,
tilaajasopimuksen ja resurssisopimuksen Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymään
sitovaksi
6. oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan em. sopimukset
7. oikeuttaa kuntayhtymän johtajan määräämään kuntayhtymän
yhtiökokousedustajan Oy Apotti Ab:n yhtiökokouksiin

Kokouskäsittely
Tapio Havula esitti Arto Järvisen kannattamana seuraavaa: ”Tuusulan kunnan
edustajat ovat hallintolain 28 § mukaan esteellisiä, missä sanotaan että henkilö on
esteellinen, jos kunnan edut ovat ristiriidassa liikelaitoksen tai kuntayhtymän etujen
kanssa taikka asian tasapuolinen käsittely edellyttä, ettei henkilö osallistu asian
käsittelyyn.”
Puheenjohtaja totesi, että koska esteellisyyteen liittyen oli tehty kannatettu esitys,
asiasta on äänestettävä. Ne, jotka eivät ole esteellisyyden kannalla äänestävät Jaa ja
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ne, jotka kannattavat Havulan esitystä äänestävät Ei. Suoritetussa äänestyksessä
annettiin 12 Jaa -ääntä (Juha Virkki, Paula Vilhunen, Pauliina Naala, Helinä Perttu,
Sirkka Rousu, Annika Kokko, Eemeli Peltonen, Aki Korpela, Lilja-Kukka Runolinna, Heta
Ravolainen-Rinne, Kallepekka Toivonen, Virpi Räty) ja 5 Ei-ääntä (Maiju Tapiolinna,
Erkki Laukkanen, Tapio Havula, Arto Järvinen, Petri Salmi). Puheenjohtaja totesi
yhtymähallituksen päättäneen, että asian käsittelyyn ei liity esteellisyyttä.
Tapio Havula teki Arto Järvisen kannattamana seuraavan esityksen: ”Koska mukaan
lähtö Apottiin sisältää niin paljon epävarmuustekijöitä niin toiminnan kuin talouden
kannalta on viisasta nyt pidättäytyä Apotin osakkaaksi liittymisestä. Myös
koronaepidemian mukanaan tuoma kuntatalouden kriisiytyminen entisestään puoltaa
aikalisän ja harkinta-ajan ottoa Apottiin liittymisessä. Poikkeustilanne valtakunnassa
on väärä hetki näin isojen päätösten tekoon.”
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu
esitys, asiasta on äänestettävä. Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät
Jaa, ja ne, jotka kannattavat Havulan esitystä, äänestävät Ei. Suoritetussa
äänestyksessä annettiin 13 Jaa-ääntä (Juha Virkki, Kati Lepojärvi, Sirkka Rousu, Paula
Vilhunen, Aki Korpela, Pauliina Naala, Annika Kokko, Liljan-Kukka Runolinna, Helinä
Perttu, Eemeli Peltonen, Aila Koivunen, Ruut Sjöblom, Kallepekka Toivonen) ja 7 Ei-
ääntä (Erkki Laukkanen, Maiju Tapiolinna, Virpi Räty, Tapio Havula, Arto Järvinen, Heta
Ravolainen-Rinne, Petri Salmi).

Päätös
Esitys hyväksyttiin.

Tapio Havula jätti esteellisyydestä sekä päätöksestä eriävän mielipiteen.
Heta Ravolainen-Rinne jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.
Arto Järvinen ja Maiju Tapiolinna jättivät päätöksestä eriävän
mielipiteen perusteluineen:
” Hyvinkään kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarviokokouksessaan 11.11.2019
muutosesityksen mukaisen toivomusponnen Apottiin liittymisestä. Nurmijärven
perussuomalainen valtuustoryhmä on tehnyt myös samansisältöisen ponsiesityksen
valtuuston kokouksessaan 13.11.2019. Mahdollisen Apotti-hankinnan talous- ja
sopimusvaikutukset selviävät vasta valtakunnallisen sote-ratkaisun myötä.
Sitoutuminen Apottiin nyt puitejärjestelyn määräajassa voi tuoda uusia
ennakoimattomia vastuita. Lisäksi on selvitettävä muut vaihtoehdot.”
Erkki Laukkanen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen perusteluineen ” Emme voi
hyväksyä esitystä Oy Apotti Ab:n osakkaaksi liittymisestä ja yhtiön nimellä
tunnistettavan asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotosta Keusotessa. Esitys
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on yksipuolisesti valmisteltu, perustuu epärealistisiin tuottavuuslaskelmiin eikä ota
huomioon alan keskusteluissa esille nousseita ongelmia järjestelmän
käyttöönotossa ja asiakaspalvelutyössä”
Merkittiin, että Arto Lindberg ei ollut läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon
aikana (yhteisöjääviys), eivätkä Kati Lepojärvi, Ruut Sjöblom ja Aila Koivunen
päätettäessä Tuusulan kunnan jäsenten esteellisyydestä.
Merkittiin, että yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja Aila Koivunen oli Arto
Lindbergin varajäsenenä sen jälkeen kun esteellisyyskysymys oli ratkaistu.
Merkittiin, että Apotti Oy:n Hannu Välimäki ei ollut läsnä tämän asian päätöksenteon
aikana.

Yhtymävaltuusto, 16.04.2020, § 8
Liitteet

1 A Liittymismaksut ja kustannukset Liittymismaksu UUSI
2 Aa Liittymismaksu ja kustannukset, Maksuarvio 10v Keusote GL 2021
3 B Liittymismaksut ja kustannukset Liittymismaksu UUSI
4 Ba Liittymismaksu ja kustannukset, Maksuarvio 10 v Tuusula GL 2020
5 Oy Apotti Ab Yhtiojärjestys
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
6 Oy Apotti Ab Liittymis- ja merkintäsopimus
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
7 Oy Apotti Ab Osakassopimus
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
8 Oy Apotti Ab Tilaajasopimus
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
9 Oy Apotti Ab Resurssisopimus
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
10 Kuntalaisen paketti
11 Päättäjän paketti
12 Liittymisen paketti
13 Oy Apotti Ab liittymislaskelmat periaatteet
14 Vertailut vaihtoehdoista
15 Sitoutuminen

Ehdotus
Yhtymävaltuusto päättää
1. merkitä yhdeksänkymmentä viisi (95) Oy Apotti Ab:n osaketta yhteensä 2 244 156
euron merkintähinnasta liitteiden 1A ja 2Aa laskelmien mukaisesti
2. pääomittaa Oy Apotti Ab:tä liittymismaksulla 6 058 021 euroa (jakautuu vuosille
2021 – 2028 ajalle) liitteiden 1A ja 2Aa olevien laskelmien mukaisesti sisältäen
liittymishetkeen mennessä kertyneen Keski-Uudenmaan Sote –kuntayhtymän
osuuden yhtiöön aiemmin liittyneiden osakkaiden maksamista kustannuksista
3. pääomittaa Oy Apotti Ab:tä osana rahoitusjärjestelyä vuoden 2020 SVOP-

Keski-Uudenmaan sote
Yhtymävaltuusto

Pöytäkirja
16.04.2020

1/2020

35 (61)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

maksulla 814 586 euroa (sisältäen Tuusulan osuuden)
4. myöntää Oy Apotti Ab:lle asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa varten
enintään 29,2 miljoonan euron (Tuusulan jo takaaman 6,4 milj.e vastuu siirtyy
kuntayhtymälle ja Tuusula vapautuu em. takauksesta) määräisen omavelkaisen
takauksen osa yhtiön yhteensä 280 miljoonan euron suuruista rahoitusjärjestelyä,
yhtiön järjestelmähankintaa varten nostamien lainojen ja niiden korkojen,
viivästyskorkojen sekä mahdollisten perimiskulujen kattamiseksi. Takauksen
voimassaoloaika on rajoitettu enintään 31.12.2028 saakka.
Takausjärjestelyt tulee toteuttaa siten, ettei Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän
omavelkainen takaus koskaan ylitä omistusprosentin mukaista osuutta taattavien
rahoitusjärjestelyjen kokonaismäärästä tai yksittäisistä lainoista/järjestelyistä.
Oy Apotti Ab on pantannut omistajien omavelkaisten takauksien vastavakuudeksi
yrityskiinnityksen (Oy Apotti Ab, 2699989-5) vakuusarvoltaan 162,7 miljoonaa euroa,
joka on jaettu omistajittain omistusosuuksien suhteessa.
Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä pidättää oikeuden vaatia vastavakuuksia siinä
tilanteessa, jossa yhtiön omistuspohja muuttuu siten, että yli puolet sen osakkeista
siirtyy uudelle omistajalle, tai sen toiminnan tarkoitus (tuottaa omistajilleen sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja) käynnissä
olevan Uudenmaan erillisselvityksen/palvelurakenneuudistuksen seurauksena
muuttuu.
Oy Apotti Ab: lle myönnettävistä yksittäisistä omavelkaisista takauksista voidaan
yhtiön omistuspohjaan tai toiminnan tarkoitukseen liittyvien muutosten toteutuessa
periä vuosittain vähintään 0,5 %:n suuruinen takausprovisio, joka lasketaan
takausvastuun kohteena olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta per 31.12. ja
maksetaan määräytymisajankohtaa seuraavan tammikuun loppuun mennessä.
5. hyväksyä liitteenä 6 olevan liittymis- ja merkintäsopimuksen, osakassopimuksen,
tilaajasopimuksen ja resurssisopimuksen Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymään
sitovaksi
6. oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan em. sopimukset
7. oikeuttaa kuntayhtymän johtajan määräämään kuntayhtymän
yhtiökokousedustajan Oy Apotti Ab:n yhtiökokouksiin
Äänestykset
Tuusulan kunnan edustajat eivät ole esteellisiä Jaa Juhani Vuorisalon esitys, että
Tuusulan kunnan edustajat ovat esteellisiä Ei
Jaa
Ritva Poikela
Auli Herttuainen
Annika Kokko
Tea Nieminen
Sirkka Rousu
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Pauliina Naala
Pasi Boehm
Juha Peltonen
Jaakko Rainio
Soile Kalliomäki
Harri Virtanen
Eemeli Peltonen
Juhani Skyttä
Kirsi Kaikusalo
Mari Linna
Irma Pahlman
Helinä Perttu
Antti Rantalainen
Eija Mattila
Jukka Pihko
Liisa Majanen
Pekka Laine
Tarja Edry
Tuija Linna-Pirinen
Ei
Mikko Taavitsainen
Riina Mattila
Tiina Karhunen
Heli Hallikainen
Juhani Vuorisalo
Kristiina Hakala
Kari Peussa
Eija Liljavirta
Esa Laitinen
Tyhjä
Antton Hägglund
Yhtymähallituksen esitys Jaa Mikko Taavitsaisen esitys, että kuntayhtymä ei liity Oy
Apotti Ab:n osakkaaksi EI
Jaa
Annika Kokko
Heidi Grundström
Ritva Poikela
Jussi Salonen
Sirkka Rousu
Tea Nieminen
Juha Peltonen
Lilli Salmi
Aila Koivunen
Annina Nuutinen
Arto Lindberg
Eija Mattila
Jaakko Rainio
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Jari Raita
Jukka Pihko
Mika Mäki-Kuhna
Pekka Laine
Tuija Linna-Pirinen
Ei
Kristiina Hakala
Irma Pahlman
Tiina Karhunen
Juhani Vuorisalo
Helinä Perttu
Riina Mattila
Antton Hägglund
Mari Linna
Soile Kalliomäki
Mikko Taavitsainen
Harri Virtanen
Pauliina Naala
Kirsi Kaikusalo
Heli Hallikainen
Pasi Boehm
Eemeli Peltonen
Juhani Skyttä
Antti Rantalainen
Kari Peussa
Liisa Majanen
Tarja Edry
Eija Liljavirta
Esa Laitinen
Tyhjä
Auli Herttuainen
Kokouskäsittely
Juhani Vuorisalo esitti Mikko Taavitsaisen kannattamana, että Tuusulan kunnan
edustajat ovat esteellisiä.
Puheenjohtaja totesi, että koska esteellisyyteen liittyen oli tehty kannatettu esitys,
asiasta on äänestettävä. Ne, jotka eivät ole esteellisyyden kannalla äänestävät Jaa ja
ne, jotka kannattavat Vuorisalon esitystä äänestävät Ei. Suoritetussa äänestyksessä
annettiin 24 Jaa -ääntä, 9 Ei -ääntä ja 1 Tyhjää. Puheenjohtaja totesi yhtymävaltuuston
päättäneen, että asian käsittelyyn ei liity esteellisyyttä.

Mikko Taavitsainen esitti Heli Hallikaisen kannattamana, että kuntayhtymä ei liity Oy
Apotti Ab:n osakkaaksi.
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Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty yhtymähallituksen esityksestä poikkeava
kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä. Ne, jotka kannattavat yhtymähallituksen
esitystä äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat Taavitsaisen esitystä, äänestävät Ei.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 18 Jaa -ääntä, 23 Ei -ääntä ja 1 Tyhjää.
Merkittiin, että klo 20.13 Heidi Grundström ilmoitti, että hänen yhteytensä ovat täysin
kunnossa.
Päätös
Yhtymävaltuusto päätti, että kuntayhtymä ei liity Oy Apotti Ab:n osakkaaksi.
Merkittiin, että Riina Mattila, Juhani Vuorisalo, Kristiina Hakala ja Esa Laitinen jättivät
esteellisyydestä eriävän mielipiteen perusteluineen: "Tuusulan kunnan edustajat ovat
hallintolain 28 § mukaan esteellisiä, koska henkilö on esteellinen, jos kunnan edut ovat
ristiriidassa liikelaitoksen tai kuntayhtymän etujen kanssa taikka asian tasapuolinen
käsittely edellyttää, ettei henkilö osallistu asian käsittelyyn. Tuusulan kunta on liittynyt
Apottiin aikaisemmin eikä heidän mielipide asiassa olen sen jälkeen objektiivinen vaan
kunnan etu vaati edustajaa äänestämään liittymisen puolesta."
Tiedoksi
Apotti Oy, Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat
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Yhtymähallitus, § 36,03.03.2020
Yhtymähallitus, § 44,10.03.2020
Yhtymähallitus, § 59,31.03.2020
Yhtymävaltuusto, § 9, 16.04.2020
§9
Tuusulan kunnan ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän välisen kauppakirjan
hyväksyminen Tuusulan kunnan Oy Apotti Ab:n osakkeiden siirto Keski-Uudenmaan sote -
kuntayhtymälle
KEUDno-2020-502
Yhtymähallitus, 03.03.2020, § 36
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Ylä-Jarkko
antti.yla-jarkko@keusote.fi
tietohallintojohtaja
Liitteet

1 Kauppakirja Oy Apotti Ab
Taustaa
Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien, Kirkkonummen kunnan sekä HUS-
kuntayhtymän käynnistämän yhteisen Apotti-hankkeen tarkoituksena on parantaa
sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja palveluja. Apotti-hankkeen yhtenä osana on
asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta ja käyttöönotto.
Perustajaosakkaat ovat kesällä 2013 solmineet sopimuksen sosiaalihuollon,
perusterveyshuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja
potilastietojärjestelmän hankintayhteistyöstä. Apotti-hankkeen ohjausryhmä päätti
kokouksessaan 9.1.2014 esittää mm., että asiakas- ja potilastietojärjestelmän
tuotannonaikaista toimintaa varten perustetaan osakeyhtiö. Neuvottelut yhtiön
omistuksen jakautumisesta ja osakassopimuksen sisällöstä käytiin vuoden 2014 ja
kevään 2015 aikana.
Oy Apotti Ab:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa omistajakunnille ja kuntayhtymille
sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmä sekä huolehtia järjestelmän ylläpidosta
ja kehittämisestä asiakastarpeiden ja päätösten mukaisesti. Yhtiön toiminnasta
aiheutuva riski on kunnalle ja kuntayhtymälle sama, kuin organisaatio itse kehittäisi ja
ylläpitäisi sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmää. Oy Apotti Ab:n tapauksessa
omistajakunnat ja HUS ovat ulkoistaneet asiakas- ja potilasjärjestelmän rakentamisen
ja kehittämisen Oy Apotti Ab:lle. Yhtä kuntaa tai kuntayhtymää laajemman omistaja- ja
käyttäjäkunnan uskotaan tuovan pidemmällä aikajänteellä omistajille alhaisempia
käyttäjäkohtaisia kustannuksia kuin yksin tekemällä. Oy Apotti Ab:n lainojen
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takaukseen ei siten liity kunnan tai kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisvelvoitetta laajempia tai suurempia riskejä, koska tietojärjestelmät tulee
olla joka tapauksessa.
Yhtiö rekisteröitiin 15.7.2015 ja sen toimialana on tietojärjestelmäalan
palvelutoiminta, ohjelmistojen ja laitteistojen hankinta, suunnittelu ja kehittäminen.
Lisäksi yhtiö voi tarjota tietojärjestelmiin liittyvää konsultointia, koulutusta sekä tuki- ja
käyttöpalveluita. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain mukaisena
osakkeenomistajiensa sidosyksikkönä, jonka tarkoituksena on tuottaa palveluja yhtiön
osakkeenomistajille.
Tuusulan kunnanvaltuusto päätti 17.6.2016 Apottiin liittymisestä, jonka jälkeen
Tuusulan kunta solmi Oy Apotti Ab:n kanssa liittymis- ja merkintä-, osakas-, tilaaja- ja
resurssisopimukset.

Tuusulan kunnan Oy Apotti Ab osakkeiden siirto Keski-Uudenmaan sote -
kuntayhtymälle
Tuusulan kunnan omistamien Oy Apotti Ab osakkeiden siirtoa kuntayhtymälle on
valmisteltu yhdessä Tuusulan kanssa. Tuusulan kunta omistaa 24kpl Oy Apotti Ab:n
osaketta. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän liittyessä Oy Apotti Abn osakkaaksi,
ei Tuusulan kunnalla ole enää tarvetta tähän omistusosuuteen, koska Keski-
Uudenmaan sote -kuntayhtymä vastaa Tuusulan kunnan 5.9.2017 hyväksymän Keski-
Uudenmaan sote -kuntayhtymän perussopimuksen (21.6.2017) mukaisesti sosiaali- ja
terveyspalveluiden tuottamisesta Tuusulan kunnalle.
Tuusulan kunnan kaikki vastuut ja velvoitteet Oy Apotti Ab:lle siirtyvät täysimääräisesti
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän vastuulle Tuusulan ja Keski-Uudenmaan sote -
kuntayhtymän välisen osakkeiden kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä.
Kauppahinta, 547.953,00 euroa, koostuu Tuusulan kunnan osakepääomaosuudesta ja
sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston sijoituksista vuosilta 2016-2017,
187.817,00 euroa, sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston sijoituksista vuosilta
2018-2019, 344.596,00 euroa ja Tuusulan kunnan liittymismaksun täsmäytyksestä,
15.540,00 euroa.
Osakekaupan myötä Tuusulan kunnan ja Oy Apoti Ab:n välille solmitut sopimukset
(liittymis- ja merkintäsopimus, osakassopimus, tilaajasopimus ja resurssisopimus)
siirtyvät sellaisinaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle niissä olevine vastuineen
ja velvoitteineen.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän hallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
valtuusto
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1. hyväksyy liitteenä olevan Tuusulan kunnan ja Keski-Uudenmaan Sote –
kuntayhtymän välisen Oy Apotti Ab:n osakkeita koskevan
kauppakirjaluonnoksen siinä olevine ehtoineen kauppahinnaltaan 547.953,00
euroa
2. hyväksyy kauppakirjan allekirjoittajan tehdä kauppakirjaan pääasiaa
muuttamattomia pieniä teknisiä korjauksia
3. oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan kauppakirjan yksin
kuntayhtymän puolesta.
Kokouskäsittely
Arto Järvinen esitti Maiju Tapiolinnan kannattamana, että päätösesitystä ei hyväksytä.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu
esitys, asiasta on äänestettävä. Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät JAA
ja ne, jotka kannattavat Arto Järvisen esitystä äänestävät EI. Suoritetussa
nimenhuutoäänestyksessä annettiin 11 JAA - ääntä (Anna Helin, Annika Kokko, Helinä
Perttu, Kallepekka Toivonen, Päivi Liu, Paula Vilhunen, Aki Korpela, Pauliina Naala,
Eemeli Peltonen, Liljan- Kukka Runolinna, Sirkka Rousu), 2 EI- ääntä (Arto Järvinen,
Maiju Tapiolinna) ja 4 TYHJÄÄ (Virpi Räty, Tapio Havula, Heta Ravolainen- Rinne, Erkki
Laukkanen).
Merkittiin, että Arto Lindberg, Mika Mäki- Kuhna ja Jussi Salonen eivät olleet läsnä
tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana.

Päätös
Esitys hyväksyttiin.
Arto Järvien ja Maiju Tapiolinna jättivät asiasta eriävän mielipiteen.

Yhtymähallitus, 10.03.2020, § 44
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Ylä-Jarkko
antti.yla-jarkko@keusote.fi
tietohallintojohtaja
Liitteet

1 Kauppakirjaluonnos (002)
On käynyt ilmi, että kauppahintaa tulee tarkistaa siten, että siihen lisätään
hankintarenkaan kustannukset ja omistajalaskutus vuodelta 2016, yhteensä 453 336
euroa. Näin ollen kokonaiskauppahinta on 1 001 289 euroa.
Hallintosäännön 128 §:n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen
ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian,
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jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen
valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista asian päätöksellään vain perustellusta syystä.

Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää
ottaa käsiteltäväkseen 3.3.2020 käsittelemänsä § 36 Tuusulan kunnan ja Keski-
Uudenmaan sote -kuntayhtymän välisen kauppakirjan hyväksymisen ja päättää
korjata asiassa aikaisemmin tekemänsä päätöksen edellä esittelytekstissä
kuvatulla tavalla.
ehdottaa yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto
1. hyväksyy liitteenä olevan Tuusulan kunnan ja Keski-Uudenmaan Sote –
kuntayhtymän välisen Oy Apotti Ab:n osakkeita koskevan
kauppakirjaluonnoksen siinä olevine ehtoineen kauppahinnaltaan 1 001 289, 00
euroa
2. hyväksyy kauppakirjan allekirjoittajan tehdä kauppakirjaan pääasiaa
muuttamattomia pieniä teknisiä korjauksia
3. oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan kauppakirjan yksin
kuntayhtymän puolesta.
Kokouskäsittely
Maiju Tapiolinna esitti Arto Järvisen kannattamana, että Tuusulan kunnassa asuvat
kuntayhtymän edustajat jäävätään intressijääviyden perusteella.
Puheenjohtaja totesi, että koska esteellisyyteen liittyen oli tehty kannatettu esitys,
asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja totesi, että ne jotka eivät ole esteellisyyden
kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Tapiolinnan esitystä äänestävät EI.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 12 JAA -ääntä ( Annika Kokko, Virpi
Räty, Helinä Perttu, Kallepekka Toivonen, Juha Virkki, Paula Vilhunen, Aki Korpela,
Pauliina Naala, Eemeli Peltonen, Heta Ravolainen-Rinne, Jaana Putus, Sirkka Rousu)
ääntä 4 Ei -ääntä (Maiju Tapiolinna, Arto Järvinen, Tapio Havula, Erkki Laukkanen).
Puheenjohtaja totesi yhtymähallituksen päättäneen, että asian käsittelyyn ei liity
esteellisyyttä.

Päätös
Yhtymähallitus päätti ottaa asian uudelleen käsittelyyn ja hyväksyi yhtymähallituksen
puheenjohtajan kokouksessa tekemän päätösehdotuksen, että asia palautetaan
uudelleen valmisteluun ja perutaan 12.3.2020 yhtymävaltuustolle tehty ehdotus.
Maiju Tapiolinna ja Arto Järvinen jättivät esteellisyydestä eriävän mielipiteen.
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Merkittiin, että Arto Lindberg ei ollut läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon
aikana (yhteisöjääviys), eivätkä Kati Lepojärvi ja Aila Koivunen päätettäessä Tuusulan
kunnassa asuvien kuntayhtymän edustajien esteellisyydestä.
Merkittiin, että yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja Aila Koivunen oli Arto
Lindbergin varajäsenenä sen jälkeen kun esteellisyyskysymys oli ratkaistu.

Yhtymähallitus, 31.03.2020, § 59
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Ylä-Jarkko
antti.yla-jarkko@keusote.fi
tietohallintojohtaja
Liitteet

1 Kauppakirjaluonnos (002)

Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää
ottaa käsiteltäväkseen 3.3.2020 käsittelemänsä § 36 Tuusulan kunnan ja Keski-
Uudenmaan sote -kuntayhtymän välisen kauppakirjan hyväksymisen ja päättää
korjata asiassa aikaisemmin tekemänsä päätöksen edellä esittelytekstissä
kuvatulla tavalla.
ehdottaa yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto
1. hyväksyy liitteenä olevan Tuusulan kunnan ja Keski-Uudenmaan Sote –
kuntayhtymän välisen Oy Apotti Ab:n osakkeita koskevan
kauppakirjaluonnoksen siinä olevine ehtoineen kauppahinnaltaan 1 001 289, 00
euroa
2. hyväksyy kauppakirjan allekirjoittajan tehdä kauppakirjaan pääasiaa
muuttamattomia pieniä teknisiä korjauksia
3. oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan kauppakirjan yksin
kuntayhtymän puolesta.
Kokouskäsittely
Tapio Havula esitti Arto Järvisen kannattamana seuraavaa: ”Tuusulan kunnan
edustajat ovat hallintolain 28 § mukaan esteellisiä missä sanotaan että henkilö on
esteellinen, jos kunnan edut ovat ristiriidassa liikelaitoksen tai kuntayhtymän etujen
kanssa taikka asian tasapuolinen käsittely edellyttää ,ettei henkilö osallistu asian
käsittelyyn.”
Puheenjohtaja totesi, että koska esteellisyyteen liittyen oli tehty kannatettu esitys,
asiasta on äänestettävä. Ne, jotka eivät ole esteellisyyden kannalla äänestävät JAA ja
ne, jotka kannattavat Havulan esitystä äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä
annettiin 12 Jaa -ääntä (Juha Virkki, Paula Vilhunen, Pauliina Naala, Helinä Perttu,
Sirkka Rousu, Annika Kokko, Eemeli Peltonen, Aki Korpela, Lilja-Kukka Runolinna, Heta

Keski-Uudenmaan sote
Yhtymävaltuusto

Pöytäkirja
16.04.2020

1/2020

44 (61)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Ravolainen-Rinne, Kallepekka Toivonen, Virpi Räty) ja 5 Ei-ääntä (Erkki Laukkanen,
Tapio Havula, Maiju Tapiolinna, Arto Järvinen, Petri Salmi). Puheenjohtaja totesi
yhtymähallituksen päättäneen, että asian käsittelyyn ei liity esteellisyyttä.
Arto Järvinen esitti Maiju Tapiolinnan kannattamana, että päätösesitystä ei hyväksytä.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava esitys,
asiasta on äänestettävä. Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät JAA ja ne,
jotka kannattavat Arto Järvisen esitystä, äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä
annettiin 14 Jaa-ääntä (Kallepekka Toivonen, Helinä Perttu, Ruut Sjöblom, Sirkka
Rousu, Virpi Räty, Juha Virkki, Kati Lepojärvi, Liljan-Kukka Runolinna, Paula Vilhunen,
Annika Kokko, Aki Korpela, Eemeli Peltonen, Pauliina Naala, Aila Koivunen) ja 6 Ei-
ääntä (Erkki Laukkanen, Tapio Havula, Maiju Tapiolinna, Arto Järvinen, Petri Salmi,
Heta Ravolainen-Rinne).
Päätös
Esitys hyväksyttiin.
Arto Järvinen, Maiju Tapiolinna, Tapio Havula ja Erkki Laukkanen jättivät
esteellisyydestä sekä päätöksestä eriävän mielipiteen.
Merkittiin, että Arto Lindberg ei ollut läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon
aikana (yhteisöjääviys), eivätkä Kati Lepojärvi, Ruut Sjöblom ja Aila Koivunen
päätettäessä Tuusulan kunnan jäsenten esteellisyydestä.
Merkittiin, että yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja Aila Koivunen oli Arto
Lindbergin varajäsenenä sen jälkeen kun esteellisyyskysymys oli ratkaistu.
Merkittiin, että Apotti Oy:n Hannu Välimäki osallistui Tuusulalta kuntayhtymälle
siirtyvien vastuiden kokoa koskevaan keskusteluun, mutta ei ollut läsnä
päätöksenteon aikana.

Yhtymävaltuusto, 16.04.2020, § 9
Liitteet

1 Kauppakirjaluonnos (002)
2 Tuusula_Kauppakirja_selvitys
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

Ehdotus
Yhtymävaltuusto
1. hyväksyy liitteenä olevan Tuusulan kunnan ja Keski-Uudenmaan Sote –
kuntayhtymän välisen Oy Apotti Ab:n osakkeita koskevan
kauppakirjaluonnoksen siinä olevine ehtoineen kauppahinnaltaan 1 001 289, 00
euroa
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2. hyväksyy kauppakirjan allekirjoittajan tehdä kauppakirjaan pääasiaa
muuttamattomia pieniä teknisiä korjauksia
3. oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan kauppakirjan yksin
kuntayhtymän puolesta
Päätös
Asia päätettiin palauttaa yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi.
Tiedoksi
Tuusulan talousjohtaja, Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat
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Yhtymähallitus, § 19,04.02.2020
Yhtymävaltuusto, § 10, 16.04.2020
§ 10
Tilapäislainapäätöksen tarkistaminen
KEUDno-2020-111
Yhtymähallitus, 04.02.2020, § 19
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Tarsia
paivi.tarsia@keusote.fi
talous- ja hallintojohtaja
Kuntayhtymän valtuusto on päättänyt 13.12.2018 § 55, että kuntatodistusrahoitusta
voi olla kerrallaan käytössä enintään 30 miljoonaa euroa yhdeltä tai useammalta
rahoittajalta. Sopimus kuntatodistusohjelman liikkeeseen laskemisesta on tehty
Kuntarahoitus Oy:n kanssa.
Kuntayhtymän toiminnan vakiintuessa on ilmennyt, että maksuvalmiuden
turvaamiseksi tarvitaan kausittain suurempaa tilapäislainavaltuutusta.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuuston 13.12.2018 § 55
päätöstä tarkistetaan siten, että kuntatodistusrahoitusta voi olla käytössä kerrallaan
enintään 80 miljoonaa euroa.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymävaltuusto, 16.04.2020, § 10

Ehdotus
Yhtymävaltuusto päättää tarkistaa 13.12.2018 § 55 päätöstään siten, että
kuntatodistusrahoitusta voi olla käytössä kerrallaan enintään 80 miljoonaa euroa.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Yhtymähallitus, § 16,04.02.2020
Yhtymähallitus, § 24,20.02.2020
Yhtymävaltuusto, § 11, 16.04.2020
§ 11
Tilinpäätös 2019 / ylitysoikeuden myöntäminen
KEUDno-2020-252
Yhtymähallitus, 04.02.2020, § 16
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Tarsia
paivi.tarsia@keusote.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Maksuosuuksien yhteenveto TP 2019
2 Kustannusten jakoperusteet 2019
Vuoden 2019 tilinpäätöksen taloudelliset tiedot ovat valmistuneet. Yhtymävaltuuston
joulukuussa 2019 hyväksymä muutettu talousarvio ylittyi n. 9,6 Me. Alkuperäiseen
talousarvioon verrattuna erikoissairaanhoidon ylitys oli n. 30,8 Me ja oman toiminnan
ylitys n. 15,5 Me.
Tietopaketeittain tarkasteltuna erikoissairaanhoidon tietopaketit ylittyivät n. 1 Me ja
oman toiminnan tietopaketit n. 8,6 Me muutettuun talousarvioon verrattuna.
Jäsenkuntien maksuosuudet ylittyvät kaikissa muissa kunnissa Pornaisia lukuun
ottamatta. Tarkemmat kuntakohtaiset maksusosuuksien ylitykset on esitetty liitteessä.
Tietopaketeittain tarkasteltuna ylityksiä oli kaikissa tietopaketeissa pl.
vastaanottopalvelujen tietopaketti. Tietopakettikohtaista talousarviovertailua
hankaloittaa kuitenkin se, että vuoden 2019 aikana kaikkia määrärahoja ei
saatu kohdennettua oikeille tietopaketeille eikkä talousarviossa tehty hallinnon
vyörytystä samalla tavalla kuin toteutumassa.
Erikoissairaanhoidon kasvua vuodesta 2018 selittää HUS:lta saadun tiedon mukaan
mm. palvelujen käytön lisääntymienn, kalliin hoidon potilaiden määrän kasvu sekä
lähetteiden määrän kasvu.
Oman toiminnan kasvua selittää mm. kasvaneet asiakasmäärät esimerkiksi
ikäihmisten ja lastensuojelun palveluissa, ostopalvelujen hintojen nousu sekä
työvoiman vuokraus sijaisuuksiin. Lomapalkkavelan muutos aiheutti n. 3,6 Me:n
kulukirjauksen vuodelle 2019. Näin suureen muutoksen ei osattu varautua.
Tilinpäätös tuodaan yhtymähallituksen hyväksyttäväksi 17.3.2020. Varsinaisessa
tilinpäätöskäsittelyssä analysoidaan tarkemmin taloudellista toteutumaa.
Yhtymähallitus päättää kuntalaskutuksen yksityiskohtaisista jakoperusteista, joihin on
tehty pieniä tarkennuksia edelliseen käsittelyyn verrattuna.

Ehdotus
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Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi tilinpäätöksen valmistelutilanteen sekä hyväksyy
vuoden 2019 kustannusten jakoperusteet liitteen mukaisesti.
Päätös
Esittelijä ehdotti ennen asian käsittelyn aloittamista asian poistamista esityslistalta ja
ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhtymähallitus, 20.02.2020, § 24
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Tarsia
paivi.tarsia@keusote.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Kustannusten jakoperusteet 2019
2 TP 2019, toteutuma kunnittain erikoissairaanhoito ja oma toiminta tietopaketeittain
Tilinpäätöksen taloudelliset tavoitteet
Vuoden 2019 tilinpäätöksen taloudelliset tiedot ovat valmistuneet. Yhtymävaltuuston
joulukuussa 2019 hyväksymä muutettu talousarvio ylittyi n. 11,8 Me. Tietopaketeittain
tarkasteltuna erikoissairaanhoidon tietopaketit ylittyivät n. 1,1 Me ja oman toiminnan
tietopaketit n. 10,7 Me muutettuun talousarvioon verrattuna. Jäsenkuntien
maksuosuudet ylittyvät kaikissa kunnissa Pornaisia lukuun ottamatta. Tarkemmat
kuntakohtaiset maksusosuuksien ylitykset on esitetty liitteessä. Alkuperäiseen
(kuitenkin eläkemenoperusteisella maksulla oikaistuun) talousarvioon verrattuna
erikoissairaanhoidon tietopakettien ylitys oli n. 30,8 Me ja oman toiminnan
tietopakettien ylitys n. 17,7 Me.
Tietopaketeittain tarkasteltuna ylityksiä oli kaikissa tietopaketeissa pl. aikuisten
sosiaalityön tietopaketti. Tietopakettikohtaista talousarviovertailua hankaloittaa
kuitenkin se, että vuoden 2019 aikana kaikkia määrärahoja ei saatu kohdennettua
oikeille tietopaketeille eikä talousarviossa tehty hallinnon vyörytystä samalla tavalla
kuin toteutumassa.
Erikoissairaanhoidon kasvua vuodesta 2018 selittää HUS:lta saadun tiedon mukaan
mm. palvelujen käytön lisääntyminen, kalliin hoidon potilaiden määrän kasvu sekä
lähetteiden määrän kasvu.
Oman toiminnan kasvua selittää mm. kasvaneet asiakasmäärät esimerkiksi
ikäihmisten ja lastensuojelun palveluissa, ostopalvelujen hintojen nousu sekä
työvoiman vuokraus sijaisuuksiin. Lisäksi kunnissa valmistelluissa vuoden 2019
talousarviossa oli sisällä perusteettomia tuotto-odotuksia muilta jäsenkunnilta
aiemmin yhden kunnan tuottamissa palveluista (esim. henkilökohtaisen avun keskus,
perhehoito Pihlaja). Lomapalkkavelan muutos aiheutti n. 3,6 Me:n kulukirjauksen
vuodelle 2019. Näin suureen muutoksen ei osattu varautua.
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Viime hetkellä ikävän yllätyksen aiheutti vielä se, että talous- ja henkilöstöpalveluja
tuottava Sarastia Oy ilmoitti, ettei raportointijärjestelmässä olevat luvut täsmää
kirjanpitoon. Tämän korjaaminen toi lisäkustannuksia n. 1,1 Me.
Henkilöstökustannuksiin tuli myös lisää kustannuksia 1 Me, kun Sarastia Oy huomasi
poistaneensa virheellisesti työeläkevakuutusmaksuja eläkemenoperusteisina
maksuina. Nämä virheet tulivat ilmi siten, että yhtymähallitus ei voinut käsitellä
tilinpäätöksen valmistelutilannetta kokouksessaan 4.2.2020.

Ylitysoikeus
Talousarvion sitovuustasoittain maksuosuuksien ylitykset joulukuussa muutettuun
talousarvioon verrattuna olivat: Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue 7,8 Me,
Terveyspalvelut ja sairaanhoito palvelualue (ilman erikoissairaanhoitoa) 3,5 Me,
Erikoissairaanhoito 1,1 Me, Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä
lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualue 2,8 Me. Yhtymän johto ja
strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuuden maksuosuudet alittivat
talousarvion n. 3,5 Me.
Koska talousarvion kokonaisylitys on niin merkittävä, anotaan palvelualueille
ylitysoikeutta edellä kerrotun mukaisesti.

Tilinpäätöskäsittely ja kustannusten jakoperusteet
Tilinpäätös tuodaan yhtymähallituksen hyväksyttäväksi 17.3.2020. Varsinaisessa
tilinpäätöskäsittelyssä analysoidaan tarkemmin taloudellista toteutumaa kunnittain.
Yhtymähallitus päättää kuntalaskutuksen yksityiskohtaisista jakoperusteista, joihin on
tehty pieniä tarkennuksia edelliseen käsittelyyn verrattuna.

Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus
merkitsee tiedoksi tilinpäätöksen valmistelutilanteen
hyväksyy vuoden 2019 kustannusten jakoperusteet liitteen mukaisesti
päättää, että vuoden 2019 talousarvioylityksen perusteet sekä kuntakohtainen
laskutus tarkastetaan jälkilaskentana ja mahdolliset kuntakohtaisten
maksuosuuksien oikaisut toteutetaan viimeistään 31.8.2020 mennessä.
Lisäksi yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto myöntää vuoden
2019 talousarvion ylitysoikeuden
Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueelle 7,8 Me
Terveyspalvelut ja sairaanhoito palvelualueelle (ilman esh) 3,5 Me
Erikoissairaanhoitoon 1,1 Me
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Aikusten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja
perheiden palvelujen palvelualueelle 2,8 Me.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymävaltuusto, 16.04.2020, § 11
Liitteet

1 TP 2019, toteutuma kunnittain erikoissairaanhoito ja oma toiminta tietopaketeittain
2 TP2019_oman toiminnan merkittävimmät ylitykset valtuusto 16.4.

Ehdotus
yhtymävaltuusto päättää myöntää vuoden 2019 talousarvion ylitysoikeuden
Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueelle 7, 8 Me
Terveyspalvelut ja sairaanhoito palvelualueelle (ilman esh) 3, 5 Me
Erikoissairaanhoitoon 1,1 Me
Aikusten mielenterveys- , päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja
perheiden palvelujen palvelualueelle 2,8 Me.
Äänestykset
Yhtymähallituksen esitys Jaa Taavitsaisen esitys, että ylitysoikeutta ei myönnetä Ei
Jaa
Lilli Salmi
Annika Kokko
Juha Peltonen
Jussi Salonen
Auli Herttuainen
Aila Koivunen
Mari Linna
Sirkka Rousu
Antton Hägglund
Kirsi Kaikusalo
Kristiina Hakala
Tea Nieminen
Pasi Boehm
Helinä Perttu
Ritva Poikela
Annina Nuutinen
Juhani Skyttä
Soile Kalliomäki
Heidi Grundström
Eemeli Peltonen
Riina Mattila

Keski-Uudenmaan sote
Yhtymävaltuusto

Pöytäkirja
16.04.2020

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Heli Hallikainen
Harri Virtanen
Irma Pahlman
Antti Rantalainen
Arto Lindberg
Eija Mattila
Jaakko Rainio
Jukka Pihko
Liisa Majanen
Mika Mäki-Kuhna
Pekka Laine
Tarja Edry
Tuija Linna-Pirinen
Ei
Tiina Karhunen
Mikko Taavitsainen
Juhani Vuorisalo
Kari Peussa
Eija Liljavirta
Esa Laitinen
Tyhjä
Jari Raita
Pontta ei lisätä Jaa Ritva Poikelan esitys, että ponsi lisätään Ei
Jaa
Jaakko Rainio
Soile Kalliomäki
Kirsi Kaikusalo
Annika Kokko
Riina Mattila
Harri Virtanen
Sirkka Rousu
Juhani Skyttä
Kristiina Hakala
Helinä Perttu
Mikko Taavitsainen
Tea Nieminen
Aila Koivunen
Jussi Salonen
Heidi Grundström
Juhani Vuorisalo
Juha Peltonen
Annina Nuutinen
Lilli Salmi
Eemeli Peltonen
Tiina Karhunen
Irma Pahlman
Antti Rantalainen
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Arto Lindberg
Jari Raita
Jukka Pihko
Liisa Majanen
Mika Mäki-Kuhna
Pekka Laine
Tarja Edry
Tuija Linna-Pirinen
Ei
Ritva Poikela
Mari Linna
Heli Hallikainen
Auli Herttuainen
Pasi Boehm
Antton Hägglund
Eija Mattila
Kari Peussa
Tyhjä
Eija Liljavirta
Esa Laitinen
Kokouskäsittely
Ritva Poikela esitti Auli Herttuaisen kannattamana seuraavan ponsiesityksen
lisäämistä:
"Yhtymävaltuusto edellyttää, että jatkossa se pystyy paremmin seuraamaan toiminnan
ja talouden muutoksia talousarviovuoden mittaan. Seurannassa on olennaista
suhteuttaa euroja niillä aikaan saatuihin palveluihin asukkaille ja nähdä myös trendi ja
tarpeiden muutokset pidemmällä aikavälillä. Tämän vuoksi talousarvioihin,
tilinpäätöksiin ja väliarviointeihin tulee sisältyä sanallinen selitys lähtökohdista ja
muuttuneesta: mikä on palvelutaso ja tarve vähintään kohderyhmittäin sekä
tapahtuneet ja tapahtuvaksi oletetut muutokset, samoin kuin palveluiden muutokset
toimintamuodoittain ja kustannustasoltaan. Nämä tiedot eivät ole operatiivisia, vaan
perusta toiminnan ja talouden suunnittelulle ja arvioinnille."
Mikko Taavitsainen esitti Tiina Karhusen kannattamana, että yhtymähallituksen
päätösesitystä ei hyväksytä ja ylitysoikeutta ei myönnetä.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty yhtymähallituksen esityksestä poikkeava
kannatettu esitys ylitysoikeuden myöntämisestä, asiasta on äänestettävä. Ne, jotka
kannattavat yhtymähallituksen esitystä äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat
Taavitsaisen esitystä, äänestävät Ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 34 Jaa -
ääntä, 6 Ei -ääntä ja 1 Tyhjää.
Kannatetun ponsiesityksen lisäämisestä puheenjohta totesi, että ne jotka eivät
kannata ponsiesityksen lisäämistä äänestävät Jaa, ja ne jotka kannattavat
ponsiesityksen lisäämistä äänestävät Ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 31 Jaa -
ääntä, 8 Ei -ääntä ja 2 Tyhjää. Puheenjohtaja totesi yhtymävaltuuston päättäneen, että
ponsiesitystä ei lisätä.
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Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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§ 12
Hallintosäännön täydentäminen/ erityinen toimivalta
KEUDno-2020-1006
Valmistelija / lisätiedot:
Petja Harakka
petja.harakka@keusote.fi
lakimies
Yhtymähallitus 14.4.2020
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän nykyinen hallintosääntö on tullut voimaan 1.2.2020.

Hallintosäännön valmistelussa ei ole huomioitu poikkeusoloihin tarkoitetun erityisen
toimivallan käyttöä. Tällaisen erityistoimivallan käyttö voi tulla tarpeelliseksi silloin,
kun valtioneuvosto on todennut poikkeusolot tai meneillään on poikkeusoloihin rinnastuva
paikallinen, kansallinen tai kansainvälinen erityinen tilanne, jonka hallitseminen vaatii
nopeita päätöksiä. Suomen hallitus on maanantaina 16.3.2020 ilmoittanut todenneensa
yhdessä tasavallan presidentin kanssa, että Suomessa vallitsevat poikkeusolot koronaviruksen
vuoksi. Kuntayhtymän tulee hoitaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvät välttämättömät
palvelunsa myös poikkeusoloissa. Päätösvaltaa tulee voida käyttää nopeallakin aikataululla
ja tarvittaessa sitä tulee delegoida laajemmin viranhaltijalle, jotta turvataan nopea reagointi
erityisen tilanteen tai poikkeusolon hoitamiseksi.

Maailman terveysjärjestö WHO julisti meneillään olevan koronavirusepidemian pandemiaksi
11.3.2020. Valtioneuvosto on yleisistunnossaan 17.3.2020 antanut valmiuslain käyttöönottoasetukset
VNK/2020/31, jolla valtioneuvosto on todennut Suomessa vallitsevaksi valmiuslain (1552/2011)
3 § 3. ja 5. kohtien tarkoittamat poikkeusolot.

Poikkeusolojen määritelmä
Vakavilla häiriötilanteilla tarkoitetaan tässä kohtaa tapahtumia ja tilanteita, jotka edellyttävät
kuntayhtymän johtamisessa tai palvelutuotannossa normaalioloista poikkeavia toimenpiteitä,
tehtäviä ja toimivaltuuksia.
Poikkeusolojen käyttöönoton säätää valtioneuvosto asetuksella,
enintään kuudeksi kuukaudeksi. Käyttöönottoasetus saatetaan eduskunnan käsiteltäväksi.
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Eduskunta päättää, jääkö asetus voimaan vai onko se kumottava osittain tai kokonaan.
Valmiuslain 3 §:n mukaisia poikkeusoloja ovat:
1. Suomeen kohdistuva aseellinen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettava
hyökkäys ja sen välitön jälkitila
2. Suomeen kohdistuva huomattava aseellisen tai siihen vakavuudeltaan
rinnastettavan hyökkäyksen uhka, jonka vaikutusten torjuminen vaatii
tämän lain mukaisten toimivaltuuksien välitöntä käyttöön ottamista
3. väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva
erityisen vakava tapahtuma tai uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan
toimivuudelle välttämättömät toiminnot olennaisesti vaarantuvat
4. erityisen vakava suuronnettomuus ja sen välitön jälkitila sekä
5. vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle
levinnyt vaarallinen tartuntatauti

Muutokset hallintosääntöön
Hallintosääntöön ehdotetaan em. seikkojen johdosta lisättäväksi seuraava pykälä 152:
152 § Poikkeusolojen erityinen toimivalta
Poikkeusolojen erityinen toimivalta voidaan ottaa käyttöön, jos se valtioneuvoston
valmiuslain mukaisesti toteamien poikkeusolojen tai meneillään olevan poikkeusoloihin
rinnastuvan erityisen tilanteen vuoksi on välttämätöntä.
Erityisen toimivallan käyttöönotosta päättää yhtymähallitus tai kiireellisessä tilanteessa
kuntayhtymän johtaja itse. Tällöin voidaan menetellä seuraavasti:
yhtymähallitus voidaan kutsua koolle heti noudattamatta kuntayhtymän hallintosäännön
118 §:n mukaista määräaikaa kokouskutsun toimittamisesta
mikäli yhtymähallitus päätetään kutsua koolle edellä mainitulla tavalla, kokouksessa
voidaan käsitellä ainoastaan sellaisia kiireellisiä asioita, joita ei voida käsitellä
hallintosäännön 118 §:n mukaisen määräajan puitteissa.
mikäli yhtymähallitusta ei saada kutsuttua koolle edellä mainitulla tavalla heti,
tai jos kyse on asiasta jossa on välttämätöntä tehdä päätös välittömästi,
on kuntayhtymän johtajalla oikeus tehdä päätös asiassa, joka muutoin
kuuluu yhtymähallituksen toimivaltaan.
kuntayhtymän johtajalla on lisäksi toimivalta päättää kaikista välttämättömistä
kuntayhtymän palveluiden tilapäisistä muutoksista erityistilanteen tai poikkeusolojen
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niin vaatiessa.
kuntayhtymän johtajan tekemä, normaalioloissa yhtymähallituksen päätösvaltaan
kuuluva asia tuodaan yhtymähallitukselle tiedoksi
myös erityisen toimivallan nojalla tehdyt päätökset on valmisteltava
Erityisen toimivallan käyttämisen lakkaamisesta päättää yhtymähallitus.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen Parkkonen
Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto päättää
lisätä kuntayhtymän hallintosääntöön edellä esittelytekstissä selostetun pykälän 152
että muutos tulee voimaan välittömästi.
Äänestykset
Asian käsittelyä jatketaan Jaa
Asia palautetaan uudelleen valmisteluun Ei
Jaa
Eemeli Peltonen
Virpi Räty
Helinä Perttu
Pauliina Naala
Tapio Havula
Aki Korpela
Anna Helin
Arto Lindberg
Jussi Salonen
Lilja-Kukka Runolinna
Ruut Sjöblom
Kallepekka Toivonen
Annika Kokko
Ei
Paula Vilhunen
Erkki Laukkanen
Sirkka Rousu
Juha Virkki
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Heta Ravolainen-Rinne
Arto Järvinen
Maiju Tapiolinna
Kokouskäsittely
Arto Järvinen esitti Maiju Tapiolinnan kannattamana, että asia palautetaan
uudelleen valmisteluun. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty
kannatettu esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun
asiasta on äänestettävä. Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn
jatkamista äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat
asian palauttamista uudelleen valmisteluun äänestävät Ei.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 13 Jaa-ääntä ja 7 Ei-ääntä.
Puheenjohtaja totesi yhtymähallituksen päättäneen jatkaa asian käsittelyä.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

______________________________________________________________________________________________________________
Yhtymävaltuusto, 16.4.2020, § 12

Ehdotus
Yhtymävaltuusto päättää
lisätä kuntayhtymän hallintosääntöön edellä esittelytekstissä selostetun pykälän 152
että muutos tulee voimaan välittömästi.
Äänestykset
Asian käsittelyä jatketaan Jaa Tuija Linna-Pirisen esitys, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi Ei
Jaa
Kristiina Hakala
Annika Kokko
Helinä Perttu
Jukka Pihko
Mika Mäki-Kuhna
Ei
Jussi Salonen
Mari Linna
Heli Hallikainen
Auli Herttuainen
Riina Mattila
Kirsi Kaikusalo
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Harri Virtanen
Ritva Poikela
Soile Kalliomäki
Heidi Grundström
Aila Koivunen
Juhani Skyttä
Sirkka Rousu
Jaakko Rainio
Lilli Salmi
Pasi Boehm
Juhani Vuorisalo
Tiina Karhunen
Eemeli Peltonen
Juha Peltonen
Irma Pahlman
Antton Hägglund
Annina Nuutinen
Mikko Taavitsainen
Antti Rantalainen
Arto Lindberg
Eija Mattila
Jari Raita
Kari Peussa
Liisa Majanen
Pekka Laine
Tarja Edry
Tuija Linna-Pirinen
Tyhjä
Tea Nieminen
Kokouskäsittely
Tuija Linna-Pirinen esitti Irma Pahlmanin kannattamana, että asia
palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta uudelleen
valmisteltavaksi asiasta on äänestettävä. Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn
jatkamista äänestävät Jaa, ja ne jotka kannattavat asian palauttamista uudelleen
valmisteltavaksi äänestävät ei. Äänestyksessä annettiin 5 Jaa -ääntä, 33 Ei-ääntä ja 1 Tyhjää.

Päätös
Asia päätettiin palauttaa uudelleen valmisteltavaksi.
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Kunnallisvalitus
§7, §8, §10, §11
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.
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Muutoksenhakukielto
§9, §12
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).

