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§ 16
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
3.6.2022 sekä julkaistu Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kotisivuilla.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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§ 17
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Ehdotus
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Tarja Vierikko ja Juha Hakala. Päätetään, että
kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 15.6.2022 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä
yleisessä tietoverkossa 16.6.2022 alkaen.

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan muuten, mutta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja
Hartman ja Juha Hakala.
Lisäksi päätettiin, että § 20 käsitellään ennen §:ää 19.
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§ 18
Hallinnon ja talouden tarkastus/optiovuoden käyttö
KEUDno-2022-10225
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Tarsia
paivi.tarsia@keusote.fi
rahoitus- ja talousjohtaja
Aikaisempi käsittely
Tarkastuslautakunta, 18.5.2022
§ 43
Hallinnon ja talouden tarkastus/optiovuoden käyttö
Valmistelija
Päivi Tarsia
paivi.tarsia@keusote.fi
rahoitus-ja talousjohtaja
Perustelut
Yhtymävaltuusto on päättänyt 14.12.2017,että kuntayhtymän hallinnon ja
talouden tarkastus hankitaan sopimuskaudelle 2017-2019 KPMG Oy: ltä. Vuosien 2020-
2022 hallinnon ja talouden tarkastus on optiona siten,että tilaaja päättää option
käytöstä vuosittain. Sopimuksen mukaan option käyttäminen riippuu pääsääntöisesti
sote- ja maakuntauudistuksesta. Tilanteessa,jossa kuntayhtymän viimeinen
toimintavuosi on 2022,on tarkoituksenmukaista käyttää vielä optiomahdollisuutta.
Hyvinvointialueen tilintarkastuksesta on kilpailutus kuluvan vuoden aikana.
Ehdotus
Esittelijä: Riina Mattila
Tarkastuslautakunta päättää esittää valtuustolle,että
KPMG Oy:n kanssa tehdyn hallinnon ja talouden
tarkastussopimuksen optiovuosi otetaan käyttöön koskien vuoden 2022
tarkastusta.
Valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan sopimuksen
optiovuoden käytöstä.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Esteellisyys
Kirsi Sova
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Ehdotus
Yhtymävaltuusto päättää
ottaa käyttöön KPMG Oy:n kanssa tehdyn hallinnon ja talouden
tarkastussopimuksen optiovuoden koskien vuoden 2022 tarkastusta.
valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan sopimuksen
optiovuoden käytöstä.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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§ 19
Tilintarkastuskertomus 2021, tilinpäätöksen hyväksyminen ja
vastuuvapauden myöntäminen
KEUDno-2022-10224
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Sova
kirsi.sova@kpmg.fi
tilintarkastaja
Liitteet

1 Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 18.05.2022
2 Tilintarkastuskertomus 2021
3 Tilinpäätös 2021
Aikaisempi käsittely
Tarkastuslautakunta, 18.5.2022
§ 45
Tilintarkastuskertomus 2021, tilinpäätöksen hyväksyminen ja
vastuuvapauden myöntäminen
Valmistelija
Kirsi Sova, tilintarkastaja, kirsi.sova@kpmg.fi
Perustelut
Kuntalain 113 §:n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös,joka on
saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun
mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma,tase ja niiden liitetiedot sekä
talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle
kultakin tilikaudella kertomus,jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa
on esitettävä,onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle
ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle
(tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.
Vastuullinen tilintarkastaja JHT,KHT Jorma Nurkkala esittelee vuoden
2021 tiIintarkastuskertomuksen.
Ehdotus
Tarkastuslautakunta päättää:
a) merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2021,
b) saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymävaltuustolle tiedoksi,
c) esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2021 tilinpäätös hyväksytään ja
d) esittää yhtymävaltuustolle, että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus
tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.
Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
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Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

*****
Ehdotus
Yhtymävaltuusto päättää:
a) merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi,
b) hyväksyä vuoden 2021 tilinpäätöksen ja
c) myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Pidettiin käsittelytauko §:n 19 käsittelyn jälkeen klo 19.39-19.45.
Tiedoksi
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän tarkastuslautakunta
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Tarkastuslautakunta, § 46,18.05.2022
Yhtymävaltuusto, § 20, 09.06.2022
§ 20
Arviointikertomus 2021
KEUDno-2022-5791
Tarkastuslautakunta, 18.05.2022, § 46
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Sova
kirsi.sova@kpmg.fi
tilintarkastaja
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on laatia arviointikertomus valtuustolle
kuntayhtymän vuoden 2021 toiminnasta. Kertomuksessa tuodaan esille vuoden
2021 arvioinnin työsuunnitelmassa määritellyt aihealueet. Kokouksessa saatujen
kommenttien perusteella laaditaan ja hyväksytään sekä allekirjoitetaan vuoden
2021 arviointikertomus.
Ehdotus
Tarkastuslautakunta päättää
a) hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2021,
b) valtuuttaa pöytäkirjanpitäjän tekemään arviointikertomukseen vuodelta
2021 tarvittaessa teknisiä korjauksia,
c) esittää arviointikertomuksen vuodelta 2021 yhtymävaltuustolle tiedoksi ja
d) esittää yhtymävaltuustolle, että arviointikertomus lähetetään yhtymähallitukselle
toimenpiteitä varten.

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Yhtymävaltuusto, 09.06.2022, § 20
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Sova
kirsi.sova@kpmg.fi
tilintarkastaja
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Liitteet

1 Keusoten arviointikertomus 2021 hyväksytty

Ehdotus
Yhtymävaltuusto päättää
a) merkitä tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2021 ja
b) lähettää arviointikertomuksen yhtymähallitukselle toimenpiteitä varten.

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
Käsittely:
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Riina Mattila esitteli arviointikertomusta.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän tarkastuslautakunta
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Yhtymähallitus, § 41,30.03.2022
Yhtymävaltuusto, § 21, 09.06.2022
§ 21
Talouden ja toiminnan kestävän kehittämisen ohjelma 2022 - 2026
KEUDno-2022-9158
Yhtymähallitus, 30.03.2022, § 41
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Ylä-Jarkko
antti.yla-jarkko@keusote.fi
tieto- ja digijohtaja
Liitteet

1 Liite 1_Talouden ja toiminnan tehostamisohjelma_30032022.pdf
2 Liite 2_Talouden ja toiminnan tehostamisohjelma_30032022_laskenta.pdf
Perustelut
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä hyväksyi vuoden 2019 keväällä talouden
kehittämisohjelman, jonka jatkona valmisteltiin tuottavuusohjelma. Ohjelman
tavoitteena oli alentaa oman toiminnan kustannuksia vuosina 2020 – 2022 yhteensä
vajaa 40 miljoonaan euroa vuoden 2019 tilinpäätökseen verrattuna.
Vuoden 2021 aikana laadittiin kustannusrakennearvio vuosille 2021 - 2026 yhdessä
NHG:n kanssa. Kustannusrakennearvion mukaisesti hyvinvointialueen
nettokustannusten arviointiin olevan 1 mrd. luokkaa vuonna 2026,
kustannuskehityksen ollessa yli 6 % vuositasolla. Valtion hyvinvointialuerahoituksen
arvioitiin olevan noin 780 miljoonaa euroa vuoden 2026 osalta, muodostaen
tämänhetkisen tiedon mukaan noin 200 miljoonan euron rahoitusvajeen.
Uuden kustannusrakennearvion talousuran kulmakerrointa taittavan talouden ja
toiminnan kestävän kehittämisen ohjelma laadinta käynnistettiin syksyllä 2021.
Laskentaa toteutettiin konservatiivisesti, nostaen esiin toiminnan tunnuslukuihin ja
kustannuksiin perustuvat laskentaperusteet ja mekanismit. Raportoinnin
lähtökohdaksi otettiin automaation perustuva raportointi, jossa tieto poimitaan
tietoaltaasta ja imputoidaan laskentamalleihin. Laskentakokonaisuutta on laajennettu
ottamalla käyttöön jatkuvaluonteiset tuottavuusanalyysi- ja tuotantotapalaskenta-
analyysit.
Talouden ja toiminnan kestävän kehittämisen ohjelmaan on tässä vaiheessa valikoitu
kaksikymmentä (20) laskentakohdetta. Kohteet sijoittuvat viiteen pääluokkaan, jotka
ovat kevennetty palvelurakenne pääpalvelumuotona, varhainen tuki ja ennakointi,
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, riittävä ja hyvinvoiva henkilöstö ja
tietoperusteinen toiminnan johtaminen. Kullekin kohteelle on pyritty validoimaan
oikeat ja laskettavissa olevat laskentaperusteet.
Ohjelma pohjautuu pääosin palvelurakenteen tarkoituksenmukaiseen keventämiseen
palvelutarpeen kasvaessa. Varhaisen tuen ja ennakoinnin osuuden painottaminen
vaatii tuekseen tietoa. Asiakaskohtaamisissa ammattilaista käytössä pitäisi olla riittävä
tieto asiakkaasta sekä hyvinvointialueen palveluista. Osa-alue vaatii tuekseen
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merkittävästi nykyistä suurempaa panostusta tiedolla johtamiseen, ennen kuin
kokonaisuudelle voidaan laskea esitettyä suurempia tuottavuustavoitteita. Riittävään
ja hyvinvoivaan henkilöstöön tulee panostaa nykyistä enemmän. Osa-alueen
toimenpiteet edellyttävät vielä tarkentavaa lisävalmistelua.
Vuoden 2022 osalta tehostamispotentiaalia arvioidaan olevan uuden ohjelman
toimenpiteillä 4,4 m€. Voimassa olevasta tuottavuusohjelmasta (2020 - 2022) uuden
kehittämisohjelman ulkopuolelle jätettiin n. 5,3 m€ toimenpiteitä, joiden toteutumista
tavoitellaan osana kokonaisuutta. Yhdessä vanha ja uusi ohjelma muodostavat 9,7 m€
tuottavuuspotentiaalin vuodelle 2022. Osa-alueiden sisältämät toimenpiteet on
kuvattu tarkemmin liitteessä 1.
Tietoperusteisen toiminnan johtamisen osa-alueen osalta on vielä tässä vaiheessa
jätetty laskematta tiedolla johtamisen käyttöönotosta syntyvät hyödyt. Kokonaisuutta
on syyttä tarkastella ohjelman seuraavassa päivitysvaiheessa.
Ohjelmaa tarkastellaan säännöllisesti valiten strategiset analyysikohteet, jotka
tuodaan laskennan jälkeen osaksi päätöksentekoa sekä ohjelman päivitettyä versiota.
Talouden ja toiminnan kestävän kehittämisen ohjelmaa ei kyetä toimeenpanemaan
ilman merkittäviä käyttötalouspanostuksia. Ohjelmakauden (2022 - 2026)
käyttötalouspanostukset ovat yhteensä 31,5 m€, jotka synnyttävät kokonaisuudessaan
noin 86 m€ nettotuottavuusvaikutuksen, Tästä nettotuottavuusvaikutuksesta vuoden
2022 osuus on 4,4 m€. Investointeja nettovaikutuksen saamiseksi tarvitaan vuodelle
2022 n. 2,4 m€.
Ohjelmakokonaisuuden hyväksyminen vuoden 2022 osalta jatkaa palvelurakenteen
keventämistä, nojaa vahvasti varhaisen tuen, ennakoinnin ja tiedolla johtamisen
ratkaisuihin sekä vaatii onnistuakseen henkilöstöpanostuksia.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää:
1. hyväksyä talouden ja toiminnan kestävän kehittämisen ohjelman vuodelle 2022
liitteen 1 mukaisesti,
Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se päättää:
2. merkitä tiedoksi talouden ja toiminnan kestävän kehittämisen ohjelman vuodelle
2022 liitteen 1 mukaisesti
3. hyväksyä seuraavat periaatteet vuoden 2022 osalta:
a. Ohjelman päivittämisessä ja tuoreena pitämisessä hyödynnetään jatkuvan
laskennan toimintamallia.
b. Ohjelman tehostamisraamia käsitellään vuosittain osana ohjelman
päivittämistä.
c. Ohjelman edellyttämät taloudelliset panostuksen käsitellään osana
talousarvion valmisteluprosessia ja panostukset huomioidaan kehyksessä.
d. Ohjelman raportointi käsitellään kaksi (2) kertaa vuodessa valtuustotasolla.
e. Hyödyt esitetään nettoarvona.
4. esittää periaatteet Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle huomioitavaksi
Päätös
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Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymävaltuusto, 09.06.2022, § 21
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Ylä-Jarkko
antti.yla-jarkko@keusote.fi
tieto- ja digijohtaja
Liitteet

1 Liite 1_Talouden ja toiminnan tehostamisohjelma_30032022.pdf
2 Liite 2_Talouden ja toiminnan tehostamisohjelma_30032022_laskenta.pdf

Ehdotus
Yhtymävaltuusto päättää
1. merkitä tiedoksi talouden ja toiminnan kestävän kehittämisen ohjelman vuodelle
2022 liitteen 1 mukaisesti
2. hyväksyä seuraavat periaatteet vuoden 2022 osalta:
a. Ohjelman päivittämisessä ja tuoreena pitämisessä hyödynnetään jatkuvan
laskennan toimintamallia.
b. Ohjelman tehostamisraamia käsitellään vuosittain osana ohjelman
päivittämistä.
c. Ohjelman edellyttämät taloudelliset panostuksen käsitellään osana
talousarvion valmisteluprosessia ja panostukset huomioidaan kehyksessä.
d. Ohjelman raportointi käsitellään kaksi (2) kertaa vuodessa valtuustotasolla.
e. Hyödyt esitetään nettoarvona.
3. esittää periaatteet Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle huomioitavaksi
Käsittely:
Rahoitus- ja talousjohtaja Päivi Tarsia ja tieto- ja digijohtaja Antti Ylä-Jarkko esittelivät
asiaa.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
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Yhtymähallitus, § 198,21.12.2021
Yhtymävaltuusto, § 22, 09.06.2022
§ 22
Vastaus valtuustoaloitteeseen: Naisten kokema väkivalta ja aikuisten vapaaehtoinen
opiskelu- ja harrastustoimintahyvinvointikertomuksiin
KEUDno-2021-21722
Yhtymähallitus, 21.12.2021, § 198
Valmistelijat / lisätiedot:
Kristiina Kariniemi-Örmälä
kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi
integraatiojohtaja
Yhtymävaltuuston jäsen Ritva Poikela esitti yhtymävaltuuston 6.5.2021 kokouksessa
aloitteen, jonka yhtymävaltuusto päätti lähettää yhtymähallituksen valmisteltavaksi.
Aloite:
1) Keusoten alueen Hyvinvointikertomuksen raportointiin lisätään naisten kokeman
väkivallan tarkastelu, tilastointi ja ehkäisevät toimet, myös muun kuin
lähisuhdeväkivallan osalta. Keusote vaikuttaa hyte-yhteistyössä niin, että myös
jäsenkunnat tekevät näin omissa hyte-kertomuksissaan.
Vastaus:
Alueellisen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suunnitelman valmistelu on
aloitettu kuntayhtymässä syksyllä 2020. Valmistelevaan työryhmään kuuluu edustajat
jokaiselta palvelualueelta ja Keukonsernista. Vastuu suunnitelman valmistelusta on
Hyvinvointi, terveys ja asiakkuudet tulosalueella. Työryhmää on täydennetty
Rikosuhripäivystyksen edustajalla alkuvuodesta 2021. Keväällä 2021 on aloitettu
yhteistyö Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, THL, kanssa. THL tulee jatkossa
olemaan mukana valmistelutyössä erityisesti koulutusten järjestäjänä liittyen eri
työkaluihin teeman liittyen. Työryhmää tullaan vielä laajentamaan järjestötoimijoiden
osalta sekä poliisin edustajan osalta. Suunnitelman valmistelua on työstetty myös
kuntakohtaisissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmissä sekä alueellisissa
työryhmissä. Kuntayhtymän operatiivinen johtoryhmä on hyväksynyt mallin
kokouksessaan 26.10.2021. Strategiseen johtoryhmään lähisuhde- ja perheväkivallan
ohjelma on menossa käsittelyyn alkuvuodesta 2022 ja kuntayhtymän
päätöksentekoon kevään 2022 aikana. Teemaan liittyvät kuntayhtymän henkilöstölle
ja yhdyspintatoimijoille suunnatut koulutukset on tarkoitus aloittaa alkuvuodesta
2022. Ensimmäiset koulutukset tulevat käsittelemään ilmiöön tunnistamista ja
puheeksi ottamista, THL:n suodatin- ja kartoituslomakkeen käyttöönottoa sekä
henkilöstölle suunnattua infograafia.
Suunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet tullaan kohdentamaan koskemaan kaikkia
kuntayhtymän alueella asuvia kuntalaisia huomioiden niin lähisuhdeväkivallan uhri
kuin tekijäkin. Suunnitelman tämänhetkisiä, alustavia, tavoitteita ovat:
Alueellinen lähisuhde ja perheväkivallan ehkäisyn alueellinen
toimintasuunnitelma 2021-2025 on valmis ja käytössä. Kuntayhtymätasoisesti
käytössä yhdessä sovitut työmenetelmät ja niiden käyttöönottoon on
koulutussuunnitelma. Alueellisen moniammatillisen MARAK -työryhmän
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perustaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Luotu yhteinen mittaristo
toimenpiteiden raportointiin.
Menetelmiä ja koulutusta lähisuhde- ja perheväkivallan varhaiseen
tunnistamiseen sekä huolen puheeksi ottamiseen (sekä tekijä että uhri).
Koulutusten kohdentaminen kuntayhtymän henkilöstölle huomioiden myös
yhdyspinnalla olevat toimijat, esim. kuntien, seurakuntien ja III sektorin toimijat.
Monialaisen yhdyspintatyön organisoiminen, roolien ja vastuiden selventäminen
kuntayhtymässä sekä alueellisesti eri toimijoiden kesken. Yhteisesti sovitut
työmenetelmät kuntayhtymän käytössä ja niihin saatavilla koulutusta. Vakioidut
mallit puheeksi ottamiselle mahdollisiin väkivallan kohtaamisiin liittyen.
Asiakasprosessien kuvaaminen monialaisena yhteistyönä ja niiden käyttöönotto,
sekä uhrin että tekijän kannalta.
Alueellisen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suunnitelman toteutumista
raportoidaan alueellisen hyvinvointikertomuksen yhteydessä, joka tehdään vuosittain
kuntayhtymän hallitukselle ja valtuustolle. Suunnitelman valmistelussa tullaan
huomioimaan myös hyvinvointialueelle siirtyminen ja sen mahdolliset vaikutukset
suunnitelmaan. Osana suunnitelman hyväksymistä on erillisen viestintäsuunnitelman
tekeminen ja infomateriaalien valmistelu eri toimijoiden työn tueksi ja
kuntalaisinfoksi.
Aloite:
2) Keusote vaikuttaa hyte-yhteistyössä niin, että kunnat tarkastelisivat omissa
hyvinvointikertomuksissaan aikuisten toimintakyvyn edistämistä ja säilymistä
vapaaehtoisen opiskelu- ja harrastustoiminnan toteutumisella, erityisesti kuntien
omien kansalais- ja työväenopistojen toiminnan osalta. Tämän voisi sisällyttää myös
Keusoten hyte-kertomukseen.
Vastaus:
Kuntayhtymän alueella on perustettu v. 2019 alueellisen liikkumis- ja
elintapaneuvonnan työryhmä, jonka tavoitteena on luoda selkeämpi asukkaan
palvelupolku kuntayhtymän palvelujen sekä kuntien liikuntapalvelujen kesken. Yhtenä
tavoitteena on yhteisten mittareiden luominen ja käyttöönotto kuntien
liikuntapalvelujen kesken liikkumis- ja elintapaneuvontaan liittyen. Työryhmä on
kokoontunut säännöllisesti ja keväällä 2021 työryhmä täydentyi Terveyspalvelujen ja
sairaanhoidon alueen edustajasta.
Vapaaehtoisen opiskelu- ja harrastustoiminnan toteutumisen mittareiden osalta
tavoitteena on tiivistää yhteistyötä kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
ryhmien kanssa tiedon integraatioiden näkökulmasta. Aloite on tuotu tiedoksi myös
alueelliselle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmälle keskustelua ja
kommentointia varten. Kuntayhtymän pitämien koulutusten osalta tulee aloittaa
keskustelut kuntien vapaa sivistystyön vastuuhenkilöiden kanssa.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää
hyväksyä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen, ja
esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto merkitsee asian tiedoksi.
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Käsittely:
Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavaan muotoon:
Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se päättää
1. hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä
2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja
valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.
Päätös
Yhtymähallitus päätti ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se päättää
1. hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä
2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja
valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Yhtymävaltuusto, 09.06.2022, § 22
Valmistelija / lisätiedot:
Kristiina Kariniemi-Örmälä
kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi
integraatiojohtaja

Ehdotus
Yhtymävaltuusto päättää
hyväksyä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen, ja
todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja
valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.
Käsittely:
Petri Kolmonen teki ehdotuksen, että valtuusto hyväksyy asian päätöksenteon
yhteydessä ponnen siitä, että myös miehiin kohdistuvaan väkivaltaan tulee puuttua.
Puheenjohtaja totesi, kuultuaan asiassa hallintojohtajaa, että esitetty ponsi laajentaisi
asiassa tehtyä päätöstä, joten tehty ehdotus raukeaa tältä osin.

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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§ 23
Yhtymävaltuuston kokoukset syyskaudella 2022
KEU-2022-10245
Valmistelija / lisätiedot:
Petja Harakka
petja.harakka@keusote.fi
hallintojohtaja
Päätetään yhtymävaltuuston syksyn 2022 kokouksista.
Ehdotus
Yhtymävaltuusto päättää kokoontua syksyllä 2022 seuraavasti:
torstai 29.9.2022
torstai 27.10.2022
torstai 17.11.2022
torstai 15.12.2022
torstai 22.12.2022 loppuseminaari
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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§ 24
Uudet valtuustoaloitteet
Uudet valtuustoaloitteet:
Ehdotus
Yhtymävaltuusto päättää merkitä saapuneet valtuustoaloitteet tiedoksi ja lähettää ne
edelleen yhtymähallituksen valmisteltavaksi.

Päätös
Uusia valtuustoaloitteita ei ollut.
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Kunnallisvalitus
§18, §19, §21, §22
Kunnallisvalitusohje
VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Valtuuston päätös
Päätökseen saa hakea muutosta:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan
oikaisuvaatimuksen.
Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:
se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
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.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen
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tietoverkkoon, ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen
Valittajan tulee esittää valituksensa perusteet ennen valitusajan päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3. vaatimusten perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja
on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita,
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mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat
Valitukseen on liitettävä:
1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Keski-Uudenmaan sote-
kuntayhtymän kirjaamosta.
Sandelininkatu 1 B, PL 46
05801 Hyvinkää
Sähköpostiosoite: kirjaamo@keusote.fi
Puhelin: 050 497 4988, 050 497 4989
Kirjaamo on avoinna ma-pe klo 9-15
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Muutoksenhakukielto
§16, §17, §20, §23, §24
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§),
päätöksestä, josta lainsäädännön nojalla ei voi hakea muutosta (lainkohta
mainittava erikseen päätöksen perusteluissa) tai
hankintapäätöksestä, jota ei tehdyn hankintaoikaisun johdosta muuteta
(Hankintalaki 126§ ja 132§).

