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Tapio Havula (puheenjohtaja § 47-, klo 20.16-), 1. varapuheenjohtaja
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§ 40
Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen
pöytäkirjantarkastajien valinta
Todetaan, että Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous on
laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan
4.4.2022 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana
arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää
todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
valita tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Mia Rundgrenin ja Jari Räsäsen.
Käsittely:
Käsittelyjärjestyksen osalta päätettiin, että §:n 40 jälkeen käsitellään kaksi
katsausasiaa ja niiden jälkeen § 46, jonka jälkeen asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä.
Katsausasioina käsiteltiin:
Kotikuntoutuksen kehittäminen, palvelujohtaja Susanna Pitkänen
Palveluasumisen palveluseteli, Tiina Salminen
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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§ 41
Talouden ja toiminnan kestävän kehittämisen ohjelma 2022 - 2026
KEUDno-2022-9158
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
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
merkittävästi nykyistä suurempaa panostusta tiedolla johtamiseen, ennen kuin
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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
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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§ 42
Tilinpäätös 2021
KEUDno-2021-10106
Valmistelija / lisätiedot:
Sanna Kaukua
sanna.kaukua@keusote.fi
talouspäällikkö, yhtymän johto
Liitteet

1 Tilinpäätös 2021_yhtymähallitus_30_03_2022
Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kuntayhtymän
yhtymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden
maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi.
Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä.
Yhtymähallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen
yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. Yhtymävaltuuston on käsiteltävä tilinpäätös
kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä
olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva kuntayhtymän tuloksesta,
taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta olennaisuusperiaatteen
mukaisesti. Tätä varten tarpeelliset seikat on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet sekä kuntayhtymän johtaja.
Kuntalain 115 §:ssä on säädetty toimintakertomuksesta. Toimintakertomuksessa on
esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden
toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista
talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kuntayhtymän taseesta,
tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio
todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.
Jos taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys
talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan
taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.
Kuntayhtymän toimintakulut olivat n. 748,5 Me ja toimintakuluja vähentävä valmistus
omaan käyttöön -erä oli 0,2 Me, joten tämä huomioiden toimintakulut olivat n. 748,2
Me. Toimintakulut alittivat muutetun talousarvion n. 10,7 Me. Toimintatuotot ilman
jäsenkuntien maksuosuuksia olivat n. 123,9 Me eli noin 17,4 Me suuremmat kuin
muutetussa talousarviossa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat n. 0,04 Me eli n. 0,02 Me
suuremmat kuin muutetussa talousarviossa. Poistot olivat runsaat 0,9 Me ja
toteutuivat n. 0,05 Me muutettua talousarviota suurempina. Jäsenkuntien
maksuosuudet alittuivat noin 28,1 Me muutettuun talousarvioon verrattuna.
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Investoinnit olivat n. 3,5 Me. Talousarviossa investointeihin oli varattu n. 5,4 Me eli
investoinnit eivät toteutuneet suunnitellussa laajuudessa. Merkittävin syy alitukseen
oli asiakas- ja potilastietojärjestelmäinvestoinnin siirtyminen suunniteltua
myöhemmäksi. Osa investoinneista saatiin toteutettua valtion
hankerahoituksella. Investoinnit olivat pääasiassa ict-investointeja keskittyen mm.
järjestelmien lakisääteisiin muutoksiin, perustietotekniikan kehittämiseen,
ohjelmistorobotiikkaan, tietoaltaaseen ja tiedolla johtamiseen.
Hallituksen on kuntalain 115 §:n mukaan tehtävä esitys tilikauden tuloksen
käsittelystä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen varauksia
ja rahastosiirtoja. Hyväksyttäväksi esitetyssä tilinpäätöksessä tilikauden tulos on 0,00
euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää
allekirjoittaa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän vuoden 2021 tilinpäätöksen
ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi
saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen
yhtymävaltuuston käsiteltäväksi
oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia
korjauksia ja tarkistuksia
Käsittely:
Päätettiin korjata teknisinä korjauksina seuraavat kohdat:
- s. 5 korjattiin Tiia Lintulan tilalle Reetta Nick yhtymähallituksen jäseneksi 31.12.2021.
- s. 6 korjattiin sote- jaoston varajäsen Leena Pietilän kunnaksi Nurmijärven tilalle
Hyvinkää.
- s. 17: "Valtuuston joulukuussa 2020 tekemästä hankintapäätöksestä...", korjattiin
muotoon: "Valtuuston joulukuussa 2021 tekemästä hankintapäätöksestä..."

Päätös
Hyväksyttiin teknisin korjauksin.
Tiedoksi
Tilintarkastaja, tarkastuslautakunta
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§ 43
Käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 2021
KEUDno-2021-10106
Valmistelija / lisätiedot:
Sanna Kaukua
sanna.kaukua@keusote.fi
talouspäällikkö, yhtymän johto
Liitteet

1 Käyttösuunnitelman toteutumisvertailu
Yhtymähallitus hyväksyi vuoden 2021 käyttösuunnitelman kokouksessaan 19.1.2021 §
11. Käyttösuunnitelmaa on muutettu kerran, 21.12.2021 § 191.
Käyttösuunnitelman toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
raportoidaan yhtymähallitukselle osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen aikataulussa.
Liitteenä on esitetty käyttösuunnitelman toteutumisvertailu ajalta 1.1.-31.12.2021.

Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää merkitä tiedoksi liitteenä olevan käyttösuunnitelman
toteutumisvertailun ajalta 1.1.-31.12.2021.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Yhtymähallitus, § 60,11.05.2021
Yhtymähallitus, § 87,22.06.2021
Yhtymähallitus, § 88,22.06.2021
Yhtymähallitus, § 136,28.09.2021
Yhtymähallitus, § 138,28.09.2021
Yhtymähallitus, § 137,28.09.2021
Yhtymävaltuusto, § 45,21.10.2021
Yhtymähallitus, § 162,09.11.2021
Yhtymähallitus, § 185,07.12.2021
Yhtymähallitus, § 44, 30.03.2022
§ 44
Tuottavuusohjelman raportointi 2021
KEUDno-2021-10106
Yhtymähallitus, 11.05.2021, § 60
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Tarsia
paivi.tarsia@keusote.fi
rahoitus- ja talousjohtaja
Liitteet

1 Keusote talouden ja jäsenkuntien raportointi_03_2021
2 Tuottavuusohjelman raportointi maaliskuu 2021
Jäsenkuntaraportointi 1-3/2021
Kuntayhtymä raportoi toiminnastaan jäsenkunnille PowerBI-
sovelluksella kuukausittain tammi-, helmi- ja heinäkuuta lukuunottamatta. Raportointi
sisältää sekä talouden että toiminnan raportointia kuntayhtymä- ja
jäsenkuntatasoisesti. Jäsenkunnilla on mahdollisuus tutustua kuukausittaiseen
raporttiin aina raportointikuukautta seuraavan kuukauden 20. päivän jälkeen. Kunnille
järjestetään kuukausittainen yhteinen teams-kokous, jossa käydään läpi raportti
yleisellä tasolla ja kunnilla on mahdollisuus kysyä yksityiskohtaisempia tietoja.
Jäsenkuntaraportista kootaan yhtymähallitukselle tiivistetty paketti. Yhtymähallituksen
jäsenillä on pääse PowerBI:n yksityisekohtaisempaan raportointiin.
Kuntayhtymän toimintakulut ajalla 1.1.-31.3.2021 olivat n. 172,1 Me. Tästä
henkilöstökuluja oli n. 41,2 Me. Toimintatuottoja vastaavana ajankohtana oli n. 166,5
Me. Toimintakate oli näin ollen -5,5 Me. Raportointiajalla on kirjanpitoon kirjattu
koronakustannuksia n. 5,5 Me, joista suurimmat erät ovat laboratoriopalvelujen ostot
n. 2,8 Me, asiakaspalvelujen ostot n. 1,2 Me sekä henkilöstökustannukset n. 1,0 Me.
Omassa toiminnassa on palvelualueiden tilinpäätösennusteiden mukaan ylitysuhkaa
33,9 Me talousarvioon verrattuna. Ylityksestä n. 19,6 Me johtuu koronasta. Ilman
koronaa ylitys on siis n.14,3 Me. Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueella ylitys
johtuu asiakasmäärän kasvusta kotihoidossa, ympärivuorokautisissa palveluissa ja
kehitysvammaisten asumispalveluissa sekä omaishoidon tuen kasvusta.
Terveyspalvelut ja sairaanhoito -palvelualueella erikoissairaanhoidon
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koronahoitovelan purkaminen on kasvattanut perusterveydenhuollon kysyntää mm.
leikkausten jälkeisinä jatkohoitopaikkoina ja kuntoutuksen tarpeena.
Avopalveluissa koronavuonna hoitoon hakeutumisen kynnys saattoi olla korkea ja nyt
patoutunut kysyntä alkaa purkautua. Palvelujen kysyntää lisäävä positiivinen
koronavuoden ilmiö on syntyvyyden kasvu, 11 % vuonna 2021. Aikuisten
mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden
palvelujen palvelualueella ylitystä aiheuttavat mielenterveys- ja
päihdeasumispalvelujen kasvanut asiakasmäärä, lastensuojelun kalliit erityisen
huolenpidon jaksot sekä valtion koulukotien erityistason laitoshoitopaikkojen profiilin
muutos vaativan laitoshoidon paikoiksi. Erikoissairaanhoidon ennustetaan toteutuvan
talousarvion mukaisesti.

Tuottavuusohjelman toteutuminen 31.3.2021 tilanteessa
Yhtymähallitus hyväksyi tuottavuusohjelman vuosille 2020-2022 kokouksessaan
28.4.2020 § 82. Tuottavuusohjelman tavoitteena on saavuttaa 40 Me:n säästöt vuoden
2022 loppuun mennessä. Tuottavuusohjelman säästötavoitteet jakautuvat
ohjelmakaudelle siten, että vuonna 2020 tavoitteena oli saavuttaa 8 Me:n säästöt,
vuoden 2021 tavoite on 12 Me:n säästö ja vuoden 2022 tavoite on 20 Me:n säästö.
Vuonna 2020 saavutettiin n. 7,8 Me:n säästö ja lisäksi erikoissairaanhoidon
yhdyspintahankkeilla n. 2,4 Me:n säästö.
Palvelualueet ovat raportoineet, että 31.3.2021 mennessä vuoden 2021 tavoitteesta
on saavutettu vain n. 2 Me.
Edellä kerrotun talousarvion ylitysuhkan ja tuottavuusohjelman heikon edistymisen
vuoksi tuottavuusohjelmaa on tarpeen laajentaa. Yhtymähallituksen iltakouluun
25.5.2021 tuodaan lähetekeskusteluun tuottavuusohjelman laajentaminen.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi jäsenkuntaraportoinnin 1-3/2021 sekä
tuottavuusohjelman toteutumisen 31.3.2021 tilanteessa. Lisäksi yhtymähallitus
päättää velvoittaa viranhaltijat valmistelemaan uusia sopeutustoimia talousarviossa
pysymiseksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymähallitus, 22.06.2021, § 87
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Tarsia
paivi.tarsia@keusote.fi
rahoitus- ja talousjohtaja
Liitteet

1 Keusote talouden ja jäsenkuntien raportointi_04_2021
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Kuntayhtymä raportoi toiminnastaa jäsenkunnille PowerBI-sovelluksella kuukausittain
tammi-, helmi- ja heinäkuuta lukuunottamatta. Raportointi sisältää sekä talouden että
toiminnan raportointia kuntayhtymä- ja jäsenkuntatasoisesti. Jäsenkunnilla on
mahdollisuus tutustua kuukausittaiseen raporttiin aina raportointikuukautta
seuraavan kuukauden 20. päivän jälkeen. Kunnille järjestetään kuukausittainen
yhteinen teams-kokous, jossa käydään läpi raportti yleisellä tasolla ja kunnilla on
mahdollisuus kysyä yksityiskohtaisempia tietoja.
Jäsenkuntaraportista kootaan yhtymähallitukselle tiivistetty paketti. Yhtymähallituksen
jäsenillä on pääsy PowerBI:n yksityiskohtaisempaan raportointiin.
Kuntayhtymän toimintakulut ajalla 1.1.-30.4.2021 olivat n. 234,4 Me. Tästä
henkilöstökuluja oli n. 55,5 Me. Toimintatuottoja vastaavana ajankohtana oli n. 222,7
Me. Toimintakate oli näin ollen -11,7 Me. Raportointiajalla on kirjanpitoon kirjattu
koronakustannuksia n. 9,5 Me, joista suurimmat erät ovat laboratoriopalvelujen ostot
n. 5,6 Me, asiakaspalvelujen ostot n. 1,5 Me sekä henkilöstökustannukset n. 1,5 Me.
Omassa toiminnassa on palvelualueiden tilinpäätösennusteiden mukaan ylitysuhkaa
36,4 Me talousarvioon verrattuna. Ylityksestä n. 24,8 Me johtuu koronasta. Ilman
koronaa ylitys on siis n. 11,6 Me. Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueella ylitys
johtuu asiakasmäärän kasvusta kotihoidossa, ympärivuorokautisissa palveluissa ja
kehitysvammaisten asumispalveluissa sekä omaishoidon tuen kasvusta.
Terveyspalvelut ja sairaanhoito -palvelualueella erikoissairaanhoidon
koronahoitovelan purkaminen on kasvattanut perusterveydenhuollon kysyntää mm.
leikkausten jälkeisinä jatkohoitopaikkoina ja kuntoutuksen tarpeena. Avopalveluissa
koronavuonna hoitoon hakeutumisen kynnys saattoi olla korkea ja nyt patoutunut
kysyntä alkaa purkautua. Palvelujen kysyntää lisäävä positiivinen koronavuoden ilmiö
on syntyvyyden kasvu, 11 % vuonna 2021. Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja
sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualueella ylitystä
aiheuttavat mielenterveys- ja päihdeasumispalvelujen kasvanut asiakasmäärä,
lastensuojelun kalliit erityisen huolenpidon jaksot sekä valtion koulukotien erityistason
laitoshoitopaikkojen profiilin muutos vaativan laitoshoidon paikoiksi.
Erikoissairaanhoidon ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi jäsenkuntaraportoinnin 1-4/2021
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Yhtymähallitus, 22.06.2021, § 88
Valmistelijat / lisätiedot:
Sanna Kaukua
sanna.kaukua@keusote.fi
talouspäällikkö, yhtymän johto
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1 Tuottavuusohjelman raportointi toukokuu 2021
Yhtymähallitus hyväksyi tuottavuusohjelman vuosille 2020-2022 kokouksessaan
28.4.2020 § 82. Tuottavuusohjelman tavoitteena on saavuttaa 40 Me:n säästöt vuoden
2022 loppuun mennessä. Tuottavuusohjelman säästötavoitteet jakautuvat
ohjelmakaudelle siten, että vuonna 2020 tavoitteena oli saavuttaa 8 Me:n säästöt,
vuoden 2021 tavoite on 12 Me:n säästö ja vuoden 2022 tavoite on 20 Me:n säästö.
Vuonna 2020 saavutettiin 7,8 Me:n säästö ja lisäksi erikoissairaanhoidon
yhdyspintahankkeilla n. 2,4 Me:n säästö.
Palvelualueet ovat raportoineet, että 31.5.2021 mennessä vuoden 2021 tavoitteesta
on saavutettu n. 3,1 Me ja erikoissairaanhoidon yhdyspintahankkeilla on saavutettu n.
0,6 Me eli yhteensä on saavutettu n. 3,7 Me.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi tuottavuusohjelman toteutumisen 31.5.2021
tilanteessa.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Yhtymähallitus, 28.09.2021, § 136
Valmistelijat / lisätiedot:
Sanna Kaukua
sanna.kaukua@keusote.fi
talouspäällikkö, yhtymän johto
Liitteet

1 Osavuosikatsaus 1_2021
Kuntayhtymän valtuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion kokouksessaan
17.12.2020 § 51. Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutumisesta raportoidaan yhtymävaltuustolle ajalta 1.1.-30.6.2021 ja toisen kerran
tilinpäätöksessä ajalta 1.1.-31.12.2021.
Kuntayhtymän kolmas toimintavuosi on jatkunut poikkeuksellisena koronapandemian
jatkuessa niin globaalisti, kansallisesti kuin kuntayhtymän alueellakin. Kevään 2021
aikana alueella koettiin voimakas uusi aalto taudin levitessä koko Uudenmaan
alueella. Koronarokotusten odotettu käynnistyminen alkuvuonna on tuonut valoa
pandemian voittamiseen. Samalla se on vaatinut edelleen olemassa olevien
resurssien uudelleenjärjestelyä ja uusien resurssien hankintaa, jotta
rokotuskattavuutta on voitu nostaa mahdollisimman nopeasti saatavilla oleviin
rokotteisiin nähden. Yhteistyötä on tehty laajasti omistajakuntien, HUS:n, muiden
Uudenmaan toimijoiden ja kansallisten viranomaisten kanssa pandemian vastaisessa
työssä. Osaavan henkilöstömme avulla olemme onnistuneet koronapandemian
hallinnassa alueellamme erittäin hyvin.
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Kuntayhtymän toiminnassa on jatkettu toimintamallien kehittämistä siten, että
välttämättömät peruspalvelut on voitu tuottaa mahdollisimman laajasti samalla kun
toimintaa on muovattu pandemian hoitamiseksi. Koronatilanne on vauhdittanut
monien palvelujen tuottamiseen liittyviä ratkaisuja. Alueen asukkaiden merkittävä
palvelutarpeen nousu ja valtakunnallisestikin koettu pula hoitohenkilökunnasta ovat
kuitenkin hidastaneet toiminnan kehittämistä ja tuottavuustavoitteiden saavuttamista.
Peruspalveluissa on nähtävissä koronaan liittyvää palvelutarpeen kasvua erityisesti
mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä lastensuojelussa, seuraten kansallista
trendiä. Erikoissairaanhoidon kustannuksiin vaikuttaa myös epidemian aikana
kertynyt hoitovelka. Koko henkilöstön voimavaroja on vaadittu runsaasti
koronatilanteen hoitamiseen sen sijaan, että olisi voitu täysipainoisesti keskittyä
kuntayhtymän toiminnan kehittämiseen aiemmin suunnitellulla tavalla.
Raportointikaudella saatiin valmisteltua ja tuotua poliittiseen päätöksentekoon useita
merkittäviä kokonaisuuksia. Palvelujärjestelmäsuunnitelman laadinta käynnistettiin.
Laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden suunnitelma hyväksyttiin vuosille 2021-2022.
Ensimmäinen alueellinen hyvinvointikertomus hyväksyttiin. Kotiapupalvelun,
omaishoidon lakisääteisen vapaan ja säännöllisen kotihoidon palvelusetelit
hyväksyttiin. Ikääntyneiden kotihoidon myöntämisperusteet ja soveltamisohjeet
päivitettiin. Henkilöstön saatavuuden parantamiseksi käynnistettiin toimenpiteitä.
Yhteisöohjautuvuutta on edelleen edistetty. Lean-menetelmän käyttöönottoa on myös
jatkettu hyvin tuloksin. Tiedolla johtamisen kokonaisuutta on viety eteenpäin.
Pitkään valmisteltu sote-uudistusta koskeva lainsäädäntö eteni keväällä eduskunnan
käsittelyssä niin, että lait tulevat voimaan heinäkuun alusta 2021. Lainsäädännön
mukaan kuntayhtymä siirtyy Keski-Uudenmaan hyvinvointialueeksi, jolle sote-
palvelujen ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023. Väliaikaisen
toimielimen valmistelut käynnistettiin, ja toimielimen työn käynnistyminen
suunniteltiin tapahtuvaksi 1.9.2021.
Kuntayhtymälle on myönnetty uudistuvien sote-keskusten ja sote-palvelujen
rakennemuutoksen toteuttamisen valtionavustusta. Lisäksi valtionavustusta on saatu
henkilökohtaisen budjetin mallintamiseen ja työkykyohjelmaan, jossa työkyvyn arvio
otetaan saumattomaksi osaksi sote-keskusten toimintaa. Asunnottomuutta
vähentävien sote-palvelujen kehittämistä tuetaan myös valtionavustuksella. Hankkeet
ovat edenneet huolimatta haasteellisesta tilanteesta. Tulevaisuuden sote-keskuksen
jatkorahoitus tulee aukeamaan syksyllä.

Tilinpäätösennuste
Raportointikauden tilinpäätösennusteen mukaan omassa palvelutuotannossa on noin
47,4 Me:n ylitysuhka. Ylityksestä koronan aiheuttamien kustannusten ja
tuottomenetysten osuus on noin 39,4 Me. Ilman koronaa ylitysuhka omassa
toiminnassa on näin ollen n. 8 Me. Erikoissairaanhoidon ennustetaan alittavan
talousarvion n. 0,5 Me.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
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Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi
osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2021.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymähallitus, 28.09.2021, § 138
Valmistelijat / lisätiedot:
Sanna Kaukua
sanna.kaukua@keusote.fi
talouspäällikkö, yhtymän johto
Liitteet

1 Käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 1_2021
Yhtymähallitus hyväksyi vuoden 2021 käyttösuunnitelman kokouksessaan 19.1.2021 §
11.
Käyttösuunnitelman toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
raportoidaan yhtymähallitukselle ajalta 1.1.-30.6.2021 ja ajalta 1.1.-31.12.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi käyttösuunnitelman toteutumisvertailun ajalta 1.1.
-30.6.2021.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymähallitus, 28.09.2021, § 137
Valmistelijat / lisätiedot:
Sanna Kaukua
sanna.kaukua@keusote.fi
talouspäällikkö, yhtymän johto
Liitteet

1 Keusote jäsenkuntien raportointi 08_2021
2 Tuottavuusohjelman raportointi elokuu 2021
Jäsenkuntaraportointi 1-8/2021
Kuntayhtymä raportoi toiminnastaan jäsenkunnille PowerBI-
sovelluksella kuukausittain tammi-, helmi- ja heinäkuuta lukuunottamatta. Raportointi
sisältää sekä talouden että toiminnan raportointia kuntayhtymä- ja
jäsenkuntatasoisesti. Jäsenkunnilla on mahdollisuus tutustua kuukausittaiseen
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raporttiin aina raportointikuukautta seuraavan kuukauden 20. päivän jälkeen. Kunnille
järjestetään kuukausittainen yhteinen teams-kokous, jossa käydään läpi raportti
yleisellä tasolla ja kunnilla on mahdollisuus kysyä yksityiskohtaisempia tietoja.
Jäsenkuntaraportista kootaan yhtymähallitukselle tiivistetty paketti. Yhtymähallituksen
jäsenillä on pääsy PowerBI:n yksityisekohtaisempaan raportointiin.
Kuntayhtymän toimintakulut ajalla 1.1.-31.8.2021 olivat valmistus omaan käyttöön
huomioiden n. 481,5 Me. Tästä henkilöstökuluja oli n. 124,7 Me. Toimintatuottoja
vastaavana ajankohtana oli n. 446,9 Me. Toimintakate oli näin ollen -34,6 Me.
Raportointiajalla on kirjanpitoon kirjattu koronakustannuksia n. 23,6 Me, joista
suurimmat erät ovat laboratoriopalvelujen ostot n. 12,8 Me, henkilöstökustannukset
n. 4,4 Me sekä asiakaspalvelujen ostot n. 3,4 Me.
Omassa toiminnassa on palvelualueiden tilinpäätösennusteiden mukaan ylitysuhkaa
54,4 Me talousarvioon verrattuna. Ylityksestä n. 38,8 Me johtuu koronasta
kustannuksina ja tuottomenetyksinä. Ilman koronaa ylitys on siis n. 15,6 Me.
Erikoissairaanhoidon ennustetaan toteutuvan n. 0,5 Me talousarviota paremmin.
Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueella hoitohenkilökunnan heikon saatavuuden
vuoksi on jouduttu turvautumaan vuokratyövoiman käyttöön. Ikäihmisten
ympärivuorokautisissa palveluissa on jouduttu ostamaan asumispalvelupaikkoja
suunniteltua enemmän. Vammaisten palveluissa ylitysuhkaa on kehitysvammaisten
asumispalveluissa sekä vammaisten kuljetuspalveluissa. Omaishoidon tuessa ja
henkilökohtaisessa avussa on myös ylitysuhkaa.
Terveyspalvelut ja sairaanhoito -palvelualueella merkittävin ylityksen syy on korona.
Muita ylitystä selittäviä tekijöitä on vuokratyövoiman ja ostopalvelulääkäreiden käyttö.
Terveyspalvelujen kysyntä on kasvanut edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta ja
suun terveydenhuollon hoitovelkaa on purettu.
Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja
perheiden palvelujen palvelualueella ylitystä aiheuttavat mielenterveys- ja
päihdeasumispalvelujen kasvanut asiakasmäärä, lastensuojelun kalliit erityisen
huolenpidon jaksot sekä valtion koulukotien erityistason laitoshoitopaikkojen profiilin
muutos vaativan laitoshoidon paikoiksi.
HUS:n raporttia elokuun tilanteesta ei ole saatu.

Tuottavuusohjelman toteutuminen 31.8.2021 tilanteessa
Yhtymähallitus hyväksyi tuottavuusohjelman vuosille 2020-2022 kokouksessaan
28.4.2020 § 82. Tuottavuusohjelman tavoitteena on saavuttaa 40 Me:n säästöt vuoden
2022 loppuun mennessä. Tuottavuusohjelman säästötavoitteet jakautuvat
ohjelmakaudelle siten, että vuonna 2020 tavoitteena oli saavuttaa 8 Me:n säästöt,
vuoden 2021 tavoite on 12 Me:n säästö ja vuoden 2022 tavoite on 20 Me:n säästö.
Vuonna 2020 saavutettiin n. 7,8 Me:n säästö ja lisäksi erikoissairaanhoidon
yhdyspintahankkeilla n. 2,4 Me:n säästö.
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Palvelualueet ovat raportoineet, että 31.8.2021 mennessä vuoden 2021 tavoitteesta
on saavutettu vain n. 2,5 Me. Lisäksi erikoissairaanhoidon yhdyspintahankkeilla on
saavutettu n. 0,36 Me:n säästö.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi jäsenkuntaraportoinnin 1-8/2021 sekä
tuottavuusohjelman toteutumisen 31.8.2021 tilanteessa ja päättää, että
tuottavuusohjelma arvioidaan uudelleen syksyn 2021 aikana.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymävaltuusto, 21.10.2021, § 45
Liitteet

1 Osavuosikatsaus 1_2021

Ehdotus
Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen ajalta 1.1. - 30.6.2021.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymähallitus, 09.11.2021, § 162
Valmistelijat / lisätiedot:
Sanna Kaukua
sanna.kaukua@keusote.fi
talouspäällikkö, yhtymän johto
Liitteet

1 Jäsenkuntaraportointi 1-9/2021
2 Tuottavuusohjelman raportointi syyskuu 2021
Jäsenkuntaraportointi 1-9/2021
Kuntayhtymä raportoi toiminnastaan jäsenkunnille PowerBI-sovelluksella
kuukausittain tammi-, helmi- ja heinäkuuta lukuunottamatta. Raportointi sisältää sekä
talouden että toiminnan raportointia kuntayhtymä- ja jäsenkuntataoisesti.
Jäsenkunnilla on mahdollisuus tutustua kuukausittaiseen raporttiin aina
raportointikuukautta seuraavan kuukauden 20. päivän jälkeen. Kunnille järjestetään
kuukausittainen yhteinen teams-kokous, jossa käydään läpi raportti yleisellä tasolla ja
kunnilla on mahdollisuus kysyä yksityiskohtaisempia tietoja.
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Jäsenkuntaraportista kootaan yhtymähallitukselle tiivistetty paketti. Yhtymähallituksen
jäsenillä on pääsy PowerBI:n yksityiskohtaisempaan raportointiin.
Kuntayhtymän toimintakulut ajalla 1.1.-30.9.2021 olivat valmistus omaan käyttöön
huomioiden n. 545,7 Me. Tästä henkilöstökuluja oli n. 139,4 Me. Toimintatuottoja
vastaavana ajankohtana oli n. 504,7 Me. Toimintakate oli näin ollen -41,0 Me.
Raportointiajalla kirjanpitoon on kirjattu koronakustannuksia n. 28,5 Me, josta
suurimmat erät ovat laboratoriopalvelujen ostot n. 16,4 Me, henkilöstökustannukset
n. 4,9 Me sekä asiakaspalvelujen ostot n. 3,8 Me. Koronakustannuksiin on kirjattu
työvoiman vuokrausta n. 1,9 Me ja lääkäripalvelujen ostoa n. 0,3 Me.
Omassa toiminnassa on palvelualueiden tilinpäätösennusteiden mukaan ylitysuhkaa
61,3 Me talousarvioon verrattuna. Ylityksestä n. 37,9 Me johtuu koronasta
kustannuksina ja tuottomenetyksinä. Ilman koronaa ylitys on siis n. 25,2 Me. Valtiolta
saatavien korona-avustusten arvioidaan olevan n. 30,0 Me, mikä huomioiden
kokonaisylitys on n. 33,1 Me. Erikoissairaanhoidon ennustetaan toteutuvan lähes 2,5
Me talousarviota paremmin.
Oman toiminnan ylitysuhkaa selittävät Ikäihmisten ja vammaisten palveluissa mm.
henkilöstön saatavuusongelmista johtuva työvoiman vuokraus ja ylityökorvaukset,
ikäihmisten asumispalvelupaikkojen kasvanut tarve (jouduttu ostamaan 62
lisäpaikkaa), vammaisten asumispalveluostojen hinnankorotukset, vammaisten
kuljetuspalvelut, asiakasmäärän kasvu alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuessa ja
henkilökohtaisessa avussa.
Terveys- ja sairaanhoitopalveluissa ylitysuhkaa selittävät mm. henkilöstön
saatavuusongelmista johtuva työvoiman vuokraus ja lääkäripalvelujen ostot,
kotisairaalatoiminnan kasvu, apuvälinepalvelut sekä puheterapiapalvelujen osto.
Suurin osa koronasta aiheutuvista kustannuksista kohdistuu terveyspalvelut ja
sairaanhoito -palvelualueelle, mikä onkin suurin ylitystä selvittävä tekijä.
Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalveluissa sekä lasten, nuorten ja
perheiden palveluissa ylitys johtuu niin ikään henkilöstön saatavuusongelmista
johtuvasta työvoiman vuokrauksesta sekä ylityökorvauksista, lastensuojelun
asiakasmäärän kasvun aiheuttamasta avohuollon tukipalveluista, jälkihuollon
tukipalvelujen tarpeen kasvusta (lakimuutos kasvattaa asiakasmäärää asteittain) sekä
mielenterveysasumispalvelujen asiakasmäärän kasvusta ja hinnankorotuksista.
Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuudessa ylitystä
aiheuttavat mm. luottotappiot sekä palkkojen etupainotteinen harmonisointi
henkilöstön saatavuustilanteen parantamiseksi.

Tuottavuusohjelman toteutuminen 30.9.2021 tilanteessa
Yhtymähallitus hyväksyi tuottavuusohjelman vuosille 2020-2022 kokouksessaan
28.4.2020 § 82. Tuottavuusohjelman tavoitteena on saavuttaa 40 Me:n säästöt vuoden
2022 loppuun mennessä. Tuottavuusohjelman säästötavoitteet jakautuvat
ohjelmakaudelle siten, että vuonna 2020 tavoitteena oli saavuttaa 8 Me:n säästöt,
vuoden 2021 tavoite on 12 Me:n säästö ja vuoden 2022 tavoite on 20 Me:n säästö.
Vuonna 2020 saavutettiin n. 7,8 Me:n säästö ja lisäksi erikoissairaanhoidon
yhdyspintahankkeilla n. 2,4 Me:n säästö.
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Palvelualueet ovat raportoineet, että 30.9.2021 mennessä vuoden 2021 tavoitteesta
on saavutettu vain n. 2,83 Me. Tuottavuusohjelman uudistustyö vuosille 2022-
2026 on käynnistetty vastaamaan paremmin tulevan hyvinvointialueen
rahoituskehystä.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi jäsenkuntaraportoinnin 1-9/2021
sekä tuottavuusohjelman toteutumisen 30.9.2021 tilanteessa.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymähallitus, 07.12.2021, § 185
Valmistelijat / lisätiedot:
Sanna Kaukua
sanna.kaukua@keusote.fi
talouspäällikkö, yhtymän johto
Liitteet

1 Jäsenkuntaraportointi 1-10/2021
2 Tuottavuusohjelman raportointi lokakuu 2021
Jäsenkuntaraportointi 1-10/2021
Kuntayhtymä raportoi toiminnastaan jäsenkunnille PowerBI-sovelluksella
kuukausittain tammi-, helmi- ja heinäkuuta lukuunottamatta. Raportointi sisältää sekä
talouden että toiminnan raportointia kuntayhtymä- ja jäsenkuntatasoisesti.
Jäsenkunnilla on mahdollisuus tutustua kuukausittaiseen raportointiin aina
raportointikuukautta seuraavan kuukauden 20. päivän jälkeen. Kunnille järjestetään
kuukausittainen yhteinen teams-kokous, jossa käydään läpi raportti yleisellä tasolla ja
kunnilla on mahdollisuus kysyä yksityiskohtaisempia tietoja.
Jäsenkuntaraportista kootaan yhtymähallitukselle tiivistetty paketti. Yhtymähallituksen
jäsenillä on pääsy PowerBI:n yksityiskohtaisempaan raportointiin.
Kuntayhtymän toimintakulut ajalla 1.1.-31.10.2021 olivat valmistus omaan käyttöön
huomioiden n. 601,9 Me. Tästä henkilöstökuluja oli n. 153,4 Me. Toimintatuottoja
vastaavana ajankohtana oli n. 561,5 Me. Toimintakate oli näin ollen -40,4 Me.
Raportointiajalla kirjanpitoon on kirjattu koronakustannuksia n. 31,6 Me, joista
suurimmat erät ovat laboratoriopalvelujen ostot n. 18,1 Me, henkilöstökustannukset
n. 5,4 Me sekä asiakaspalvelujen ostot n. 4,1 Me. Koronakustannuksiin on kirjattu
työvoiman vuokrausta n. 2,3 Me ja lääkäripalvelujen ostoja n. 0,6 Me.
Omassa toiminnassa on palvelualueiden tilinpäätösennusteiden mukaan ylitysuhkaa
n. 30,6 Me talousarvioon verrattuna. Ylitysuhka on pienentynyt edellisestä
kuukaudesta, koska valtiolta saatavaksi koronakorvaukseksi omaan toimintaan on
arvioitu n. 47,7 Me (aiemmin arvioitiin saatavan n. 30 Me). Koronakustannusten ja
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tuottomenetysten arvioidaan olevan vuonna 2021 yhteensä n. 39,5 Me. Omassa
toiminnassa muusta kuin koronasta johtuva ylitysuhka on kasvanut edellisestä
kuukaudesta. Erikoissairaanhoidon toimintakatteen ennustetaan toteutuvan n. 3,1 Me
talousarviota paremmin. Erikoissairaanhoitoon arvioitaan saatavan valtion
koronakorvausta n. 1,6 Me, mikä on huomioitu ennusteessa. HUS:n hallitus on
päättänyt esittää HUS:n valtuustolle, että HUS:n alijäämä katetaan vuonna 2021, mikä
tarkoittaa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnille n. 1,1 Me:n
kustannusta. Tämä huomioiden erikoissairaanhoidon alitus on n. 2 Me.
Oman toiminnan ylitysuhkaa selittävät Ikäihmisten ja vammaisten palveluissa mm.
henkilöstön saatavuusongelmista johtuva työvoiman vuokraus ja ylityökorvaukset,
palkkojen etupainotteinen harmonisointi, ikäihmisten asumispalvelupaikkojen
kasvanut tarve (jouduttu ostamaan 62 lisäpaikkaa), vammaisten asumispalveluostojen
hinnankorotukset, vammaisten kuljetuspalvelut, asiakasmäärän kasvu alle 65-
vuotiaiden omaishoidon tuessa ja henkilökohtaisessa avussa.
Terveys- ja sairaanhoitopalveluissa ylitysuhkaa selittävät mm. henkilöstön
saatavuusongelmista johtuva työvoiman vuokraus ja lääkäripalvelujen ostot, palkkojen
etupainotteinen harmonisointi, kotisairaalatoiminnan kasvu, apuvälinepalvelut sekä
puheterapiapalvelujen osto. Suurin osa koronasta aiheutuvista kustannuksista
kohdistuu terveyspalvelut ja sairaanhoito -palvelualueelle, mikä onkin suurin ylitystä
selvittävä tekijä.
Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalveluissa sekä lasten, nuorten ja
perheiden palveluissa ylitys johtuu niin ikään henkilöstön saatavuusongelmista
johtuvasta työvoiman vuokrauksesta sekä ylityökorvauksista, palkkojen
etupainotteisesti harmonisoinnista, lastensuojelun asiakasmäärän kasvun
aiheuttamasta avohuollon tukipalveluista, jälkihuollon tukipalvelujen tarpeen kasvusta
(lakimuutos kasvattaa asiakasmäärää asteittain) sekä mielenterveysasumispalvelujen
asiakasmäärän kasvusta ja hinnankorotuksista.
Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuudessa ylitystä
aiheuttavat mm. lomapalkkavelan kasvu (koko kuntayhtymätasolla), luottotappiot
sekä keskitetty asiakasohjaus.
Poistojen ennustetaan alittuvan n. 1,7 Me ja rahoitustuottojen ja -kulujen toteutuvan
n. 0,15 Me talousarviota paremmin.
Edellä esitetyn perusteella jäsenkuntien maksuosuuksien ennustetaan olevan n. 653,4
Me eli n. 26,8 Me talousarviota suuremmat. Oman toiminnan maksuosuudet ovat n.
405,1 Me (n. 28,7 Me talousarviota suuremmat) ja erikoissairaanhoidon
maksuosuudet n. 248,3 Me (n. 2 Me talousarviota pienemmät). Vuoden 2021
talousarviomuutosesitys käsitellään yhtymähallituksessa 7.12.2021 ja
yhtymävaltuustossa 16.12.2021.

Tuottavuusohjelman toteutuminen 31.10.2021 tilanteessa
Yhtymähallitus hyväksyi tuottavuusohjelman vuosille 2020-2022 kokouksessaan
28.4.2020 § 82. Tuottavuusohjelman tavoitteena on saavuttaa 40 Me:n säästöt vuoden
2022 loppuun mennessä. Tuottavuusohjelman säästötavoitteet jakautuvat
ohjelmakaudelle siten, että vuonna 2020 tavoitteena oli saavuttaa 8 Me:n säästöt,
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vuoden 2021 tavoite on 12 Me:n säästö ja vuoden 2022 tavoite on 20 Me:n säästö.
Vuonna 2020 saavutettiin n. 7,8 Me:n säästö ja lisäksi erikoissairaanhoidon
yhdyspintahankkeilla n. 2,4 Me:n säästö.
Palvelualueet ovat raportoineet, että 31.10.2021 mennessä vuoden 2021 tavoitteesta
on saavutettu vain n. 3,1 Me. Tuottavuusohjelman uudistustyö vuosille 2022-2026 on
käynnistetty vastaamaan paremmin tulevan hyvinvointialueen rahoituskehystä.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi jäsenkuntaraportoinnin 1-10/2021 sekä
tuottavuusohjelman toteutumisen 31.10.2021 tilanteessa.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymähallitus, 30.03.2022, § 44
Valmistelija / lisätiedot:
Sanna Kaukua
sanna.kaukua@keusote.fi
talouspäällikkö, yhtymän johto
Liitteet

1 Tuottavuusohjelman raportointi vuosi 2021
Tuottavuusohjelman toteutumisesta raportoidaan yhtymähallitukselle kuukausittain.
Keväällä 2020 hyväksytyn tuottavuusohjelman tavoitteena oli saada aikaan 20,0 Me:n
säästöt vuonna vuosien 2020 ja 2021 aikana. Palvelualueet ovat raportoineet, että
tuottavuustoimenpiteillä saatiin vuonna 2021 n. 4,3 Me:n säästöt. Yhteensä vuosina
2020-2021 ohjelmalla on saavutettu palvelualueiden raportoinnin mukaan n. 12,0 Me:
n säästöt. Lisäksi erikoissairaanhoidon yhdyspintahankkeilla saavutettiin vuonna 2021
n. 0,4 Me:n säästöt. Vuosien 2020-2021 kumulatiivinen säästö erikoissairaanhoidon
toimenpiteillä on ollut n. 2,8 Me eli n. 1,7 Me em. vuosille asetettua tavoitetta
enemmän.
Palvelualueet raportoivat, että tuottavuusohjelmalla saavutettiin seuraavat säästöt
(toteutuma/tavoite): Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue 3,7 Me / 3,4 Me; Aikuisten
mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut
2,1 Me / 4,3 Me; Terveyspalvelut ja sairaanhoito -palvelualue 0,3 Me / 3,0 Me;
Läpileikkaavat toimenpiteet -1,8 Me / 2,0 Me; Erikoissairaanhoidon
yhdyspintahankkeet 0,4 Me / 1,4 Me.

Uusi talouden ja toiminnan kestävän kehittämisen ohjelma tuodaan päätöksentekoon
keväällä 2022.

Ehdotus
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Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää merkitä tiedoksi tuottavuusohjelman toteutumisen 31.12.2021
tilanteessa.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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§ 45
Palvelusetelin käyttö lääkäri - hoitaja vastaanottopalvelujen täydentäjänä Keski-
Uudenmaan sote-kuntayhtymässä
KEUDno-2022-9565
Valmistelija / lisätiedot:
Susanna Pitkänen
susanna.pitkanen@keusote.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän väestön kasvun ja vastaanottopalvelujen
kysyntä
2 Lääkäri-hoitaja palveluseteli 2022 - Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutusten
ennakkoarviointi
3 Palvelukohtainen sääntökirja
Keski-Uudenmaan vastaanottopalvelujen valinnanvapauskokeilun päättyessä syksyllä
2019 kuntayhtymä selvitti palvelusetelin käytön mahdollisuuksia Keski-Uudenmaan
sote-kuntayhtymän lääkäri – hoitaja vastaanottopalveluissa. Yhtymävaltuusto
(27.6.2019/§ 24) hyväksyi yhtymähallituksen (18.6.2019 / § 93) esityksen mukaisesti
palvelusetelin käytön lääkäri-hoitaja vastaanottopalveluja täydentävänä palveluna.
Arvioitavana oli kolme vaihtoehtoista toimintamallia. Hyväksytyn toimintamallin
mukaan palveluseteli olisi mahdollistanut asiakkaan hoidon kokonaisvastuun.
Palvelusetelitoimintaan ei ilmoittautunut yhtään palvelutuottajaa, jonka vuoksi lääkäri-
hoitaja vastaanottopalvelujen palveluseteliä ei ole otettu käyttöön.
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä linjaa, että hyvinvointialue voi
tuottaa asiakkaalle annettavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sekä niiden
käyttöön liittyvää muuta tukea hankkimalla niitä yksityiseltä palveluntuottajalta
sopimukseen perustuen, jos niiden hankkiminen yksityiseltä palveluntuottajalta on
tarpeen tehtävien tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi. (612 / 2021 / 12 §). 12 §:ssä
määritellään lisäksi, mitä hyvinvointialue ei saa hankkia yksityiseltä
palveluntuottajalta. Tästä esimerkkinä Terveydenhuoltolain 50 §:ssä tarkoitettuja
kiireellisen hoidon ja päivystyksen palveluja lukuun ottamatta mainitun pykälän 2
momentissa tarkoitettua perusterveydenhuollon päivä- ja ilta-aikaista kiireellistä
vastaanottotoimintaa.
Kuntayhtymän asukasmäärä kasvaa n. 0,5 % /vuosi ja etenkin sen yli 75- vuotiaiden
osuus kasvaa. Vuoden 2018 palvelukäytön toteuman perusteella arvioitiin, että
julkisen palvelukysynnän vuosittainen kasvu olisi n. 1 % ja terveysasemapalvelujen
kysyntä kasvaisi vuoteen 2025 mennessä noin 10 % ja yli 75-vuotiaiden ikäryhmässä
yli 50 %. Palvelutarpeen kasvuun vastaamiseksi on arvioitu, että vuoteen 2025
mennessä omassa toiminnassa tarvittaisiin 23 lääkärin ja hoitajan lisäystä tai 5 milj.
euron bruttokustannuskasvua, jotta saatavuus olisi säilynyt vuoden 2019 tasolla.
Keusoten lääkäri-hoitaja vastaanottojen toteutunut asiakkaiden ja kontaktien määrän
kasvu oli vuosina 2019 -2021 merkittävä n. 36 % molempien osalta. Palvelun käytön
kasvua siivitti koronapandemiaan liittyvät kontaktit ja rokotustoiminta vuonna 2021.
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Pandemian ensimmäisen aallon yhteydessä 2020 asiointi hiipui hetkellisesti. Tästäkin
huolimatta vastaanottotoiminnan asiakkaiden määrä kasvoi myös vuosina 2019-2020
liki 8 % ja kontaktien määrä n. 14 %.
Palvelutarpeen kasvuun on pystytty vastaamaan lähes ilman henkilöstölisäystä, kun ei
huomioida pandemian hallintaan liittyvää lisäpalveluja. Ilman lisäresurssia
koronapandemian hallintatoimenpiteitä ei olisi pystytty toteuttamaan tai
vaihtoehtoisesti perustoimintaa olisi pitänyt oleellisesti supistaa. Kasvavaan kysyntään
on pystytty vastaamaan lisäämällä maksimaalisesti oman toiminnan tuottavuutta ja
panostamalla ennaltaehkäisyyn. Toimintatapoja kehittämällä lääkärivastaanotolle
pääsee aikaisempaa nopeammin. Uudistettu hoitotakuulainsäädäntö astunee
voimaan keväällä 2023. Kiireetön lääkärivastaanotto toteutuu kuntayhtymässä
pääsääntöisesti 3 päivän sisään. Useiden eri kehittämistoimenpiteiden myötä
yhteispäivystyksen käyttö on vähentynyt, mutta ruuhkautuu herkästi
poikkeamatilanteissa.
Toimintatapojen kehittymisestä huolimatta palvelun saavutettavuus ja saatavuus ovat
herkästi haavoittuvia kysynnän vähänkin kasvaessa tai tilanteessa, jossa on
henkilöstövajausta. Samoin yksittäistapauksissa voi olla huomattavia poikkeamia
saavutettavuudessa ja saatavuudessa. Oman toiminnan joustovara on pientä ja
nopeasti käyttöönotettavia muita joustomekanismeja ei ole. Kuntayhtymä on
kilpailuttanut lääkäri- ja hoitaja henkilöstövuokrapalvelut ja ostaa etälääkäripalvelua.
Näillä mekanismeilla ei pystytä riittävästi vastaamaan nopeasti kehittyviin tai
lyhytkestoisiin kysynnän vaihteluihin tai henkilöstöpuutoksiin. Poikkeamatilanteet
heikentävät asukkaiden yhdenvertaisten palvelujen saatavuutta ja aiheuttavat
palvelunsisältöön laadullista vaihtelua. Usein toistuvat saavutettavuuden ja
saatavuuden poikkeamat altistavat asukkaita käyttämään yhteispäivystystä
epätarkoituksenmukaisesti. Ilmiö on selvästi nähtävissä etenkin Hyvinkäällä.
Palvelusetelitoimintaa esitetään otettavaksi käyttöön tilanteissa, jossa potilaalla on
hoidon tarpeen arvion perusteella tarve päästä viikon sisään lääkärin
läsnävastaanotolle, kyseessä on episodityyppinen sairauden hoidon tarve, eikä
kuntayhtymän terveysasemilla ole mahdollista toteuttaa palvelua riittävän nopeasti.
Palvelusetelitoiminnan päätavoitteena on: 1) taata palveluiden saavutettavuus ja
saatavuus ilman lisäinvestointeja tiloihin tai henkilöstöön, 2) luoda ketterä mekanismi
palvelukysynnän hallintaan, jotta kaikissa tilanteissa voidaan toteuttaa palveluja
lainsäätäjän edellyttämällä tavalla 3) turvata hoidon laatu kysyntäruuhkienkin aikana,
4) vahvistaa peruspalveluja, jotta potilaiden ei tarvitse hakeutua päivystykselliseen
palveluun.
Uusi palvelusetelitoiminta otettaisiin käyttöön elokuussa 2022, ja se rahoitettaisiin
vuoden 2022 loppuun saakka käyttötaloudesta. Lähtökotaisesti palvelusetelin käytön
tulee olla omaan toimintaan nähden kustannusneutraalia ja sen kokonaisarvoksi
arvioidaan vuonna 2022 n. 0,55 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 osalta palvelusetelin
käytön resursointi valmistellaan osana talousarviovalmistelua. Mikäli nyt esitetty
palvelusetelitoiminta hyväksytään, Palvelusetelin tarkka arvo määritellään
palveluntuottajaehdokkaiden kanssa käytävän vuoropuhelun jälkeen. Palvelusetelin
arvo tuodaan erikseen yhtymähallituksen hyväksyttäväksi.
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Vastaanottopalvelujen palvelusetelitoimintaa ohjaa palvelukohtainen sääntökirja.
Palvelusetelin yleinen sääntökirja on hyväksytty 2021 yhtymähallituksessa ja sitä
sovelletaan nyt esitettyyn vastaanottopalvelujen palvelusetelitoimintaan.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää,
1. että palveluseteli otetaan käyttöön kuntayhtymän vastaanottopalvelujen
täydentäjänä 1-7 vuorokauden sisään hoidon tarpeen arviosta toteutettavaa
episodiluonteista lääkärivastaanottohoitoa varten. Palveluseteli voidaan
myöntää edellä mainitussa tilanteessa, kun oman tuotannon lääkärille ei voida
järjestää vastaanottoaikaa 1-3 vuorokauden sisään ajanjaksolla 1.8. – 31.12.2022.
Palvelusetelin käytön tulee olla lähtökohtaisesti omaan toimintaan nähden
kustannusneutraalia.
2. että vuoden 2023 osalta palvelusetelin käyttö vastaanottopalvelujen
täydentäjänä valmistellaan osana vuoden 2023 talousarviovalmistelua
3. hyväksyä vastaanottopalvelujen palvelusetelin palvelukohtaisen sääntökirjan
2022 ja myöntää terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelujohtajalle valtuudet
tehdä siihen tarvittavat tekniset muutokset
4. myöntää terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelujohtajalle valtuudet hyväksyä
asiakirjassa määritellyt kriteerit täyttävät palveluntuottajat palvelusetelituottajiksi
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Yhtymähallitus, § 106,17.08.2021
Yhtymähallitus, § 7,08.02.2022
Yhtymähallitus, § 46, 30.03.2022
§ 46
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän ateria- ja siivouspalveluiden hankinta
KEUDno-2021-14045
Yhtymähallitus, 17.08.2021, § 106
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Klami, Sannamari Nousiainen
paivi.klami@keusote.fi, sannamari.nousiainen@keusote.fi
hankintapäällikkö, hallintopäällikkö
Taustaa
Keusoten ateriahuolto- ja siivouspalveluiden hankinnat perustuvat kuntayhtymän
perustajakuntien tuottamiin palveluihin, perustajakuntien kilpailuttamiin palveluihin
sekä kuntayhtymälle siirrettyihin ostopalvelusopimuksiin. Keusote on lisäksi
kilpailuttanut Kiljavan sairaalan ateriapalvelut 2019 sairaalan toiminnan siirtyessä
kuntayhtymän omaksi toiminnaksi. Näiden hankintojen lisäksi Jatsi Oy tuottaa
Keusoten toimipisteisiin ateria- ja siivouspalveluita. Jatsi Oy:n toimita siirtyy syyskuun
alussa Palmia Oy:lle.
Hankinnan valmistelu käynnistyi kunnilta ostettavien aterioiden selvittelytyöllä,
selvittelyn esittelyllä kuntajohtajille sekä kuntien ateria- ja siivouspalveluista
vastaavien viranhaltijoiden tapaamisella. Keusotessa tehtiin palveluvalikoiman lisäksi
kustannusvertailu yhteistyössä kuntien edustajien kanssa, yhteenveto käsiteltiin
kuntajohtajien neuvottelukunnassa sekä kuntien talousjohtajien kokouksissa maalis-
ja lokakuussa 2020.
Valmistelun, selvityksen ja kuntakoisten neuvottelujen tuloksena päädyttiin
kilpailuttamaan ateria- ja siivouspalvelut niin, että muun muassa Jatsin (1.9.2021
alkaen Palmian) tuottamat palvelut sekä Kiljavan ateriapalvelut jäävät kilpailutuksen
ulkopuolelle. Keusotelle perustajakunnista siirretyistä ateria- ja
siivouspalvelusopimuksista suuri osa on päättymässä, joten kilpailutusta ei voida
lykätä.
Ateria-/ruokahuollon selvitysten mukaan Keusotella on tarve kilpailuttaa
valmistuskeittiöiden, jakelukeittiöiden sekä palvelukeittiöiden (ateriat valmistetaan
valmistuskeittiössä ja toimitetaan palvelukeittiöön pääsääntöisesti kuumana) ja
henkilöstöruokailun ateriat ja ruokahuoltoon liittyvät oheispalvelut. Tällä hetkellä
Keusoten kohteisiin toimittaa palveluita 6–7 eri toimittajaa ja toimisten sisällöt sekä
sopimukset eivät ole verrannollisia keskenään. Kohteita Keusotessa on noin 10
kappaletta, kohteiden määrään voi tulla pieniä muutoksia.
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Siivouspalveluiden selvityksen mukaan Keusotella on tarve kilpailuttaa perus- ja
ylläpitosiivousten lisäksi erikseen tilattavia siivouksia, kuten tilamuutoksista aiheutuvat
siivoukset, erilaisten vahinkojen jälkisiivoukset, tehostetut siivoukset,
tapahtumasiivoukset, ikkunan pesut sekä vaihtomattopalvelut. Kohteita lähes 20,
määrä voi vielä hiukan tarkentua.
Osa nykyisistä toimittajista tarjoaa samanaikaisesti sekä ateria-/ruokahuoltoon että
siivouspalveluun liittyviä palveluita. Tästä johtuen nämä hankinnat toteutetaan
samanaikaisesti. Molempien hankintojen palvelukuvaukset täsmentyvät kohteittain
johtuen Keusoten toimipisteiden suuresta volyymista.
Hankinnan toteuttaminen
Kilpailutukset toteutetaan siten, että osallistutaan Hanselin ravintolapalveluiden
yhteishankintaan sekä toimitila- siivouspalveluita koskeviin yhteishankintoihin, jotka
toteutetaan dynaamisina hankintoina. Hanselin ravintolapalvelut kattaa Keusotessa
käytetyn ateria- ja ruokahuollon palveluiden kokonaisuuden.
Ateria- l. ravintolapalvelut
Ravintolapalvelut 2021–2025 on dynaaminen hankintajärjestelmä, jolla voidaan
hankkia ravintola-, ruoka-, ravitsemis- ja kahvilapalveluja sekä edellisiin liittyviä
ateriankuljetuspalveluja ja lisäpalveluja, kuten kahviautomaatteja täyspalveluna tai
osittaispalveluna. Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat
ravintolapalvelut ja niihin liittyvien palvelujen tuottaminen. Palveluita voidaan tuottaa
asiakkaille asiakkaan tai asiakkaan hallussa olevissa tiloissa. Keusoten hankinta
kilpailutetaan DPS:n sisäisenä kilpailutuksena eli minikilpailutuksena oman
organisaation tarpeita vastaavaksi. Keusoten omissa minikilpailutuksissa käytetään
Hanselin tukitiimin apua sekä valmiita mallipohjia.
Ravintolapalveluilla tarkoitetaan palvelua, johon kuuluu seuraavaa:
aamupala-, lounas, välipala, päivällisruokailun ja / tai yöpalan järjestäminen sekä
muiden asiakkaan tilaamien ruokailujen ja tarjoilujen järjestäminen
kahvilapalvelut ja/tai palveluannokset (muun muassa annosruoka, grillitoiminta)
kokous- ja edustus-/tilaustarjoilut (kahvitukset ja tapahtumaruokailut)
välipala- ja ateriapalvelut
kahvi-, vesi- ja ruoka-automaatit palveluna
asiakkaan tilaaman ruoan kuljetukset asiakkaan määrittelemään kohteeseen
(esimerkiksi kotiateriapalvelu)
Hansel huolehtii asiakkaiden puolesta vuosittaisen hinnankorotusten käsittelyn,
alihankkijamuutokset ja tekee työtä sopimusten valvonnan osalta.
Siivouspalvelu
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Hanselilla on voimassa kaksi dynaamista hankintajärjestelmää, Siivouspalvelut 2021–
2025 sekä Toimitilojen käyttäjäpalvelut 2021–2025, joista Keusote Hansel-asiakkaana
voi hankkia siivouspalvelua. DPS tarjoaa ratkaisut siivouspalveluiden hankintaan,
asiakastarpeiden ja toimintaympäristön mukaiset lisäpalvelut huomioiden.
Siivouspalvelut-yhteishankinta tarjoaa joustavat ratkaisut siivouspalveluiden
hankintaan eri asiakastarpeisiin ja toimintaympäristöihin.
Siivouspalvelut voivat sisältää:
asiakkaan tarpeen mukaisen ylläpito- ja perussiivouksen sekä
erikseen tilattavan ylläpito- ja perussiivouksen, kuten
o tilamuutoksista aiheutuvat siivoustyöt
o vahinkojen jälkisiivoukset jne. kuten vesivahingot, tekstiilikalusteiden äkillinen
likaantuminen esim. eritesiivous
o tehostetun siivouksen tarve (äkillinen kohteen/tilan runsas likaantuminen)
o tapahtumasiivous
siivouspalveluihin välittömästi liittyvien ja/tai prosessia tukevien lisäpalveluiden
hankinnan, kuten vaihtomattopalvelu.
Hankinnan arvo ja eteneminen
Hankinnan arvioidut kustannukset ylittävät 6,0 milj. Euroa. Hallintosäännön
(yhtymähallitus 10.12.2020, valtuusto 19.12.2020) § 11 kohta 10 mukaan
yhtymähallitus päättää hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista, milloin niiden
arvo on yli 6 000 000 euroa.
Liittyminen Hanselin yhteishankintoihin edellyttää liittymisasiakirjojen täyttämistä
sekä allekirjoitusta. Liittymisasiakirjoissa kerrotaan Keusoten ateriapalveluiden sekä
siivouspalveluiden volyymista sekä arviot tarpeesta.
Lisätietoja;
ateria- ja siivouspalvelut: hallintopäällikkö Sannamari Nousiainen etunimi.
sukunimi@keusote.fi
kilpailutus: hankintapäällikkö Päivi Klami (24.8.2021 saakka), hankintapäällikkö Joona
Huovinen (25.8.2021 alkaen). etunimi.sukunimi@keusote.fi

Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää, että
liitytään Hanselin ravintolapalveluiden yhteishankintaan
liitytään Hanselin siivouspalveluiden yhteishankintaan
liitytään Hanselin toimitilojen käyttäjäpalveluiden yhteishankintaan
valtuuttaa hankintapäällikön allekirjoittamaan yhteishankintojen
liittymisasiakirjat
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käynnistetään ateria- ja siivouspalveluiden kilpailutukset
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymähallitus, 08.02.2022, § 7
Valmistelijat / lisätiedot:
Sannamari Nousiainen
sannamari.nousiainen@keusote.fi
hallintopäällikkö
Perustelut
Taustaa
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (jäljempänä Keusote) ateriahuolto- ja
siivouspalveluiden hankinnat perustuvat kuntayhtymän perustajakuntien tuottamiin
palveluihin, perustajakuntien kilpailuttamiin palveluihin sekä kuntayhtymälle
siirrettyihin ostopalvelusopimuksiin. Keusote on lisäksi kilpailuttanut Kiljavan sairaalan
ateriapalvelut 2019 sairaalan toiminnan siirtyessä kuntayhtymän omaksi toiminnaksi.
Näiden hankintojen lisäksi Jatsi Oy tuottaa Keusoten toimipisteisiin ateria- ja
siivouspalveluita Järvenpäässä. Jatsi Oy:n toimita on siirtynyt syyskuun alussa 2021
Palmia Oy:lle.
Ateria- ja siivouspalveluita koskevan hankintakokonaisuuden valmistelu käynnistyi
alun perin kunnilta ostettavien aterioiden selvittelytyöllä ja sen tuloksien esittelyllä
kuntajohtajille sekä kuntien ateria- ja siivouspalveluista vastaavien viranhaltijoiden
tapaamisella. Keusotessa tehtiin palveluvalikoiman lisäksi kustannusvertailu
yhteistyössä kuntien edustajien kanssa, yhteenveto käsiteltiin kuntajohtajien
neuvottelukunnassa sekä kuntien talousjohtajien kokouksissa maalis- ja lokakuussa
2020.
Valmistelun, selvityksen ja kuntakohtaikoisten neuvottelujen tuloksena päädyttiin
kilpailuttamaan ateria- ja siivouspalvelut niin, että muun muassa Jatsin (1.9.2021
alkaen Palmian) tuottamat palvelut sekä Kiljavan ateriapalvelut jäävät kilpailutuksen
ulkopuolelle. Keusotelle perustajakunnista siirretyistä ateria- ja
siivouspalvelusopimuksista suuri osa on päättymässä 2022 aikana, joten kilpailutusta
ei voida lykätä. Lisäksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ei voi hyödyntää 1.1.2023
alkaen Keusoten omistajakuntien tuottamaa tukipalvelupalvelutuontantoa.
Keusoten yhtymähallitus on päättänyt 17.8.2021 päätöksellä § 106, että Keusote liittyy
Hanselin ravintolapalveluiden yhteishankintaan, Hanselin siivouspalveluiden
yhteishankintaan sekä Hanselin toimitilojen käyttäjäpalveluiden yhteishankintaan.
Tämän lisäksi yhtymähallitus on päättänyt valtuuttaa hankintapäällikön
allekirjoittamaan yhteishankintojen liittymisasiakirjat käynnistämään ateria- ja
siivouspalveluiden kilpailutukset.
Hankinnan toteuttaminen
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Ateria- ja siivouspalveluita koskevan kilpailutuksen valmistelussa hankinnan kohteen
määrittely on tarkentunut siten, että kilpailutuksen kautta valitaan yksi (1) toimittaja,
joka kykenee haltuunottamaan ja tuottamaan Keusoten lukuisissa eri kohteissa
suoritettavat ateria- ja siivouspalvelut.
Yhdellä (1) sopimustoimittajalla tavoitellaan selkeää sopimus- ja toimittajahallinnan
mallia sekä ostovolyymien keskittämisellä pyritään saavuttamaan säästöjä.
Koska aikaisempi yhtymähallituksen päätös koski kolmea (3) eri dynaamista
hankintajärjestelmää (DPS), ei näiden DPS-menettelyiden juridisten rajoitteiden
johdosta ole mahdollista saada yhtä (1) kokonaisvastuullista toimittajaa tuottamaan
hankinnan kohteena olevia palveluja.
Ateria- ja siivouspalveluita koskeva hankinta on tarkoitus toteuttaa Keusoten omana
kilpailutuksena vuoden 2022 aikana.
Kilpailutuksen piirissä ovat pääosin ne kohteet, joiden ateria- ja
puhtaanapitopalveluiden tuottajana on tällä hetkellä omistajakunnat tai niiden
puitesopimuskumppanit tai sopimus päättyy 31.12.2022. Voimassa olevat sopimukset,
joihin kuntayhtymä on sidottu, jatkuvat sopimuskauden loppuun, eikä kilpailutuksella
ole niihin vaikutusta.
Hankinnan arvo ja eteneminen
Hankinnan arvioidut kustannukset ylittävät 6,0 milj. Euroa. Hallintosäännön
(yhtymähallitus 10.12.2020, valtuusto 19.12.2020) § 11 kohta 10 mukaan
yhtymähallitus päättää hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista, milloin niiden
arvo on yli 6 000 000 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää:
kumota yhtymähallituksen päätöksen 17.8.2021 § 106
että ateria- ja siivouspalveluiden kilpailutukset toteutetaan Keusoten omana
kilpailutuksena.
Käsittely:
Hallintopäällikkö Sannamari Nousiainen piti asiaesittelyn.
Irma Pahlman ehdotti Liljan-Kukka Runolinnan kannattamana asian palauttamista
valmisteltavaksi. Puheenjohtajan tiedusteltua tätä hallitukselta, asia päätettiin
palauttaa yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi.

Päätös
Päätettiin yksimielisesti palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi.

Yhtymähallitus, 30.03.2022, § 46
Valmistelija / lisätiedot:
Sannamari Nousiainen, Teemu Tyrkkö
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sannamari.nousiainen@keusote.fi, teemu.tyrkko@keusote.fi
hallintopäällikkö, hankintapäällikkö
Yhtymähallitus on 17.8.2021 § 106 päättänyt ateria- ja siivouspalveluiden
kilpailuttamisesta ja liittymisestä Hanselin yhteishankintoihin. Tämän jälkeen
hankinnan kohteen määrittely on tarkentunut siten, että tarkoituksenmukaisimpana
toteutusvaihtoehtona on nähty yhden sopimustoimittajan malliin pyrkiminen. Yhdellä
toimittajalla tavoitellaan selkeää sopimus- ja toimittajahallinnan mallia sekä
ostovolyymin keskittämistä ja säästöjen saavuttamista. Lisäksi yhden toimittajan
mallilla pystytään paremmin turvaamaan kriittiset palvelut. Asiaa käsiteltiin uudelleen
yhtymähallituksessa, jossa esityksenä oli että ateria- ja siiivouspalveluiden kilpailutus
toteutetaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän omana kilpailutuksena.
Yhtymähallitus päätti 8.2.2022 § 7 palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Tämän
jälkeen yhtymähallituksen iltakoulussa esiteltiin sovitusti ateria- ja
siivouspalvelukilpailutuksen valmistelua, taustaa ja tavoitteita 15.3.2022.
Kuntayhtymä toimii tällä hetkellä n. 100 kohteessa ja 1.1.2023 hyvinvointialueelle
siirtyy lisäksi 32 Etevan kohdetta ja Ridasjärven toiminta, sekä koulukuraattorien ja -
psykologien käytössä olevat tilat.
Kuntayhtymän ateria- ja siivouspalveluiden tuottamistapa on tällä hetkellä hyvin
hajanainen: osan palveluista tuottaa omistajakunta, osan kunnan tai kuntayhtymän
puitesopimuskumppani ja osan kuntayhtymä omana toimintana. Kuntayhtymässä
työskentelee tällä hetkellä noin 60 tukipalvelutyötä (mm. emäntiä, laitoshuoltajia)
tekevää työntekijää. Lisäksi Nurmijärven kunnalta siirtyy tämänhetkisen tiedon
mukaan hyvinvointialueelle 10 sairaala-apulaista.
Perusteluja kilpailutukselle ja irtautumiselle Hanselin DPS:stä
Laki ei mahdollista hankintoja nykyisiltä omistajakunnilta 1.1.2023 alkaen.
Omistajakunnat ovat myös jo ennen kuntayhtymää ulkoistaneet joko osittain tai
kokonaan sote-kohteiden ateria- ja siivouspalvelut. Lisäksi kuntayhtymästä puuttuu
subsanssiosaaminen, mitä vaaditaan ateria- ja siivouspalvelun johtamisessa, varsinkin
terveyspalvelut ja sairaanhoitokohteissa. Käytettävissä olevien keittiötilojen osalta
haasteena on se, että hyvinvointialueella ei tule olemaan käytössään
valmistuskeittiöitä, koska kunnat tarvitsevat keittiöt omaan käyttöönsä jatkossakin.
Tukityötä tullaan jatkossakin toteuttamaan omana työnä kohteissa, joissa se esim.
tukee asiakkaan/asukkaan kuntoutusta (esim. lastensuojelussa).
Kilpailutukseen sisällytetään terveyspalvelut ja sairaanhoito – palvelualueen
yksiköiden laitoshuoltajat, n. 20 henkilöä (esim. akuuttiosastot), koska nykyinen
toimintamalli on hyvin haavoittuvaa, eikä turvaa 100 %:sta palveluvarmuutta kohteissa
haastavan sijaissaatavuuden vuoksi. Lisäksi kohteissa vaaditaan erityisosaamista ja -
johtamista siivouksen osalta. Kilpailutukseen sisällytetään mukaan myös Nurmijärven
kunnalta siirtyvä tukipalveluhenkilöstö.Henkilöstö siirtyy palveluntuottajalle ns.
liikkeen luovutus -periaatteella.
Hanselin kautta käytettävien hankintamenettelyiden kautta ateria- ja
siivouspalveluiden hankinnat kuuluvat kolmeen eri dynaamiseen
hankintajärjestelmään (DPS:ään). Käytännössä tämä tarkoittaa, että hankinta on
toteutettava kolmen eri kilpailutuksen kautta ja mahdollista on, että näihin kaikkiin
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kolmeen kilpailutukseen tule valittua eri toimittaja; Hanselin järjestelmien kautta
toimiessa hankintatarvetta ei siis voida täyttää yhdellä kilpailutuksella, jossa valittaisiin
yksi toimittaja. Edellä kuvattu kolmen eri kilpailutuksen toteuttaminen ei siis tue
kuntayhtymän tavoitetta saada valittua yhtä toimittajaa vastaamaan
kokonaisuudessaan kohteissa tarvittavista ateria- ja siivouspalveluista. Tästä syystä
tarkoituksenmukaista olisi saada toteutettua kuntayhtymän oma hankintalain
mukainen hankintamenettely, jossa pystyttäisiin toteuttamaan yhden toimittajan
valinta ateria- ja siivouspalveluiden toimittajaksi.
Yhden toimittajan valinta on perusteltu kuntayhtymän oman sopimus- ja
toimittajahallinnan näkökulmasta. Kuntayhtymällä on tarve saada ateria- ja
siivouspalveluiden tuottajaksi taho, jolla on mahdollisuus toteuttaa mainitut tehtävät
monitoimijamallilla, jossa kohteissa työskentelevät henkilöt pystyvät toteuttamaan
kummankin palvelualan (ateria- ja siivouspalvelu) tehtäviä limittäin. Mainitun mallin
hyödyntäminen ei ole mahdollista, jos kumpaankin palvelualaan valitaan oma
toimittaja. Tästä syystä kuntayhtymä ei tule myöhemmässä hankintamenettelyssä
jakamaan hankinnan kohdetta osiin hankintalain 75 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää:
1. kumota yhtymähallituksen päätöksen 17.8.2021, §106 seuraavalta osin:
liitytään Hanselin ravintolapalveluiden yhteishankintaan
liitytään Hanselin siivouspalveluiden yhteishankintaan
2. että ateria- ja siivouspalvelujen kilpailutus toteutetaan Keski-Uudenmaan sote -
kuntayhtymän omana kilpailutuksena ja valmistelu jatkuu tämän mukaisesti.
Käsittely:
Hallintopäällikkö Sannamari Nousiainen ja hakintapäällikkö Teemu Tyrkkö pitivät
asiaesittelyn.

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
Hankinnat, palvelualueet
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§ 47
Henkilöstön saatavuuteen vaikuttaminen henkilöstöetujen kehittämisellä
KEUDno-2022-5943
Valmistelija / lisätiedot:
Monica Hostio
monica.hostio@keusote.fi
henkilöstöjohtaja
Henkilöstön saatavuuden haasteisiin sekä henkilöstön pito- ja vetovoimatekijöihin
vaikutetaan useilla eri keinoilla Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä. Henkilöstön
pito- ja vetovoiman lisäämiseksi on valmisteltu yhteistyössä henkilöstön kanssa
Arvosta ja vaikuta -toimenpideohjelma. Ensisijaisena tavoitteena on täyttää avoimena
olevat tehtävät, joka vähentäisi henkilöstön työkuormaa ja lisäisi tätä kautta
henkilöstön hyvinvointia. Käynnissä ovat myös palkkauksen ja palkitsemisen
kehittäminen, esihenkilö- ja työyhteisövalmennukset sekä henkilöstön vaikuttamis- ja
osallistumismahdollisuuksien lisääminen oman työn kehittämiseen. Keskitetty
rekrytointiyksikkö aloittaa maalis-huhtikuussa toimintansa. Yksikön tavoitteena on
helpottaa esihenkilöiden työtä henkilöstön hankinnassa. Yksikkö tuottaa
rekrytointipalveluiden lisäksi mm. lyhytaikaisten sijaisten välityksen sekä
varahenkilöstön sijoittelun.
Henkilöstön palkkaukseen ja palkitsemiseen sekä henkilöstöetuihin liittyvät ratkaisut
ovat tärkeitä. Näillä vaikutetaan osaltaan Keusoten henkilöstön pito- ja vetovoimaan.
Palkkojen yhteensovittamista on edistetty järjestelmällisesti vuodesta
2019. Palkitsemisen osalta kuntayhtymässä on käytössä pika- ja
rekrytointipalkitsemisen (vinkkipalkkiot) toimintamallit. Valmistelemme parhaillaan
henkilökohtaisen suoriutumiseen liittyvää arviointiprosessia, joka käynnistyisi
itsearvioinnilla. Toimintamallin avulla tullaan arvioimaan yksilöiden ja tiimien vuoden
2022 suoriutumista.
Kuntayhtymän henkilöstöetuja ovat henkilöstöalennukset esimerkiksi alueen
uimahalleihin, yleislääkäritasoinen työterveyshuolto, mahdollisuudet käyttää työaikaa
tutkinnon suorittamiseen sekä kulttuuri ja liikuntasetelit, joiden arvo on tällä hetkellä
50€/työntekijä/vuosi. Henkilöstöetuihin lisäpanostamisen toive on tullut sekä
henkilöstöltä että rekrytoivilta esihenkilöiltä. Arvosta ja vaikuta veto- ja pitovoima
toimintaohjelmaan liittyvässä henkilöstökyselyssä palkkaus, palkitseminen ja
henkilöstöedut osakokonaisuus on nostettu toiseksi tärkeimmälle sijalle henkilöstön
hyvinvoinnin jälkeen käynnissä olevassa henkilöstökyselyssä.
Uusiksi henkilöstön saatavuuteen vaikuttamisen keinoiksi esitetään sekä
polkupyöräetua että autonkäyttöetua ja 50€/työntekijä lisäinvestointia kulttuuri- ja
liikuntaseteleihin.
Auton käyttöedun käyttöönotto
Käyttöedussa auton käyttäjä maksaa itse käyttövoimakulut. Muut käyttöetuauton
kustannukset maksaa yleensä työnantaja. Oikeus auton käyttöetuun perustuu
henkilön työtehtävien vaatimuksiin ja liikkumiseen Keusoten alueella. Yhtymän johtaja
päättää auton käyttöedusta. Käyttöautoedun verotusarvo vähennetään työntekijän
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kokonaispalkasta ja työntekijä maksaa polttoaine- ja käyttövoimakulut itse. Uudesta
autosta, jonka suositushinta on 30 000 €, aiheutuu käyttäjälle kuukaudessa tyypillisesti
475 – 640 € laskennallinen verotettava tulo.
Lähtökohtaisesti kaikki autosta aiheutuvat kustannukset voidaan vähentää kuluina
yrityksen kirjanpidossa ja tuloverotuksessa. Autosta aiheutuvia kustannuksia on
kolmea lajia: Auton hankintakustannukset, auton käyttökustannukset ja
palkkasivukustannukset autoetuautosta.
Hankintakustannukseen vaikuttavat auton ikä, malli ja varustetaso. Harva yritys pystyy
ostamaan auton käteisellä, joten yleensä turvaudutaan osamaksuun tai leasingiin.
Leasing-sopimuksen kesto on tavallisesti 2 - 4 vuotta ja leasing-maksujen suuruuteen
vaikuttavat auton hintatason lisäksi mahdolliset lisäpalvelut, kuten huolto,
vakuutukset jne. Työnantajan kokonaiskustannukset auton käyttöedusta määräytyvät
auton hankintahinnan mukaisesti, esimerkkinä hankintahinnaltaan noin 30 000 €
auton työnantajakustannus on noin 8 000 – 10 000 €/vuosi. Kustannusarvio auton
käyttöoikeus edun osalta olisi noin 80 000 – 160 000€ / vuosi, riippuen auton
hankintahinnasta. Laskelmassa on oletuksena, että 1 % henkilöstöstä hyödyntäisi
auton käyttöetumahdollisuutta.
Polkupyöräedun käyttöönotto
Työsuhdepyörä on työnantajalle edullinen tapa tukea työntekijöiden hyvinvointia.
Työsuhdepyörän kustannukset muodostuvat kahdesta kulukomponentista:
verotusarvo sekä toimisto- ja käsittelykulu.
Kun työantaja pidättää verotusarvon työntekijän palkasta täysimääräisesti, niin
työnantajan kulu on 12,50€/kk/pyörä. Kustannusarvio polkupyöräedun
käyttöönotosta olisi 108 000€/vuosi. Laskelma perustuu siihen, että 20 %
henkilöstöstä hyödyntäisi polkupyöräetua.
Lisäinvestointi kulttuuri- ja liikuntaseteleihin
Keusote tarjoaa hieronta-, liikunta- ja kulttuuriedun Eazybreak-sovelluksen kautta
työntekijöilleen. Etuus on vuonna 2022 arvoltaan 50 € suuruinen. Esityksenä on, että
etuutta kasvatettaisiin 50 €/työntekijä /vuosi. Kustannusarvio lisäkustannuksista on
150 000€, joka perustuu siihen, että noin 80 % henkilöstä, vakituiset ja pitkäaikaiset
sijaiset, käyttävät etuutta.
Ratkaisusta syntyvien kulujen kattaminen
Henkilöstön vaihtuvuusprosentti oli viime vuonna 17,3 ja henkilöstövuokrauksen
kustannukset 12 M€. Tammi-helmikuun vaihtuvuus on kiihtynyt vielä edellisestä
vuodesta. Tällä hetkellä eri palvelualueilla on lukuisia tehtäviä avoinna, joissa ei ole
vakituista toimen- tai viranhaltijaa tai pitkäaikaisia sijaisia. Joudumme hyödyntämään
henkilöstövuokrausta, jonka kustannukset ylittävät oman henkilöstön
palkkakustannukset merkittävästi. Esimerkiksi vuokralääkäri maksaa meille noin 70
000€ enemmän vuodessa, kuin suoraan virkasuhteessa oleva lääkäri. Tavoitteena on
ottaa käyttöön uudet henkilöstöetuudet kevään aikana hyödyntäen Hanselin
tarjoamia mahdollisuuksia. Tätä ennen valmistellaan kriteerit ja prosessi etujen
hakemiseksi. Kate syntyisi vuokrahenkilöstön käytön vähenemisen myötä. Uusilla
eduilla erottuisimme muista sote-työnantajista positiivisella tavalla.
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Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Hallitus päättää osana Arvosta ja vaikuta -toimenpideohjelmaa
1. ottaa käyttöön auton käyttöetumahdollisuuden henkilöstölle. Oikeus auton
käyttöetuun perustuu henkilön työtehtävien vaatimuksiin ja liikkumistarpeeseen
Keusoten alueella.
2. ottaa käyttöön polkupyöräedun käyttömahdollisuuden henkilöstölle
3. investoida 150 000€ (50€/työntekijä) henkilöstön hieronta-, liikunta- ja
kulttuurietuun
Käsittely:
Päätettiin yksimielisesti täsmentää päätösehdotuksen kohtaa 3 siten, että investointi
on lisäystä nykyiseen panostukseen.
Muutettu päätösehdotus kuului kokonaisuudessaan:
Hallitus päättää osana Arvosta ja vaikuta -toimenpideohjelmaa
1. ottaa käyttöön auton käyttöetumahdollisuuden henkilöstölle. Oikeus auton
käyttöetuun perustuu henkilön työtehtävien vaatimuksiin ja liikkumistarpeeseen
Keusoten alueella.
2. ottaa käyttöön polkupyöräedun käyttömahdollisuuden henkilöstölle
3. investoida lisäyksenä nykyiseen 150 000€ (+50€/työntekijä) henkilöstön hieronta-,
liikunta- ja kulttuurietuun
Päätös
Hyväksyttiin täsmennetyn päätösehdotuksen mukaan.
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§ 48
Hallintojohtajan viran täyttäminen
KEUDno-2021-10116
Valmistelija / lisätiedot:
Monica Hostio
monica.hostio@keusote.fi
henkilöstöjohtaja
Hallitus päätti uuden hallintojohtajan viran perustamisesta 11.5.2021( §48) ja edellytti,
että viran perustamisesta aiheutuva kustannus katetaan muualta kuntayhtymän
toiminnasta. Virka täytettiin määräaikaisesti 1.9.2021-28.2.2022 hallituksen
päätöksellä 22.6.2021 (§76). Hallintojohtajan hakuprosessin ollessa vielä kesken,
määräaikaista täyttöä jatkettiin 15.2.2022 (hallitus §25) siihen asti, kunnes Keski-
Uudenmaan sote-kuntayhtymässä haettavana oleva hallintojohtajan virka on
vakinaisesti täytetty ja virkaan valittu ryhtyy hoitamaan virkaa.
Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän hallintojohtajan virka on ollut haettavana 21.1.
- 4.2.2022 välisen ajan. Virka on ollut ulkoisesti haettavana kuntayhtymän- ja TE-
palvelujen sekä Kuntarekryn verkkosivuilla. Rekrytoinnissa hyödynnettiin myös some -
markkinointia (LinkedIn ja Instagram). Viran kelpoisuusehtona on ylempi
korkeakoulututkinto ja riittävä johtamistaito. Eduksi katsottiin kokemus julkishallinnon
tehtävistä, muutosprosessin johtamisesta sekä hankinnoista.
Virkaa haki määräaikaan mennessä 24 hakijaa, joista yksi hakija perui hakemuksensa
myöhemmin. Hallituksen puheenjohtaja valtuutti kuntayhtymänjohtajan ja
henkilöstöjohtajan valitsemaan haastateltavat ja käymään haastattelut. Haastatteluun
kutsuttiin aikaisemman kokemuksen ja ansiovertailun perusteella yhdeksän hakijaa,
joista yksi perui haastattelun henkilökohtaisista syistä. Haastattelut suoritettiin 15. –
16.3.2022.
Yhteistyössä hallituksen puheenjohtajan kanssa haastatelluista valittiin kolme
henkilöä henkilöarviointiin. Yksi arviointiin valituista peruutti hakemuksensa ennen
arviointia. Henkilöarviointiin osallistuivat oikeustieteen kandidaatti Tiina Ekholm ja
oikeustieteen kandidaatti Petja Harakka.
Hallintojohtajaksi hakeneiden henkilöiden hakemusten, haastatteluiden perusteella
suoritetun ansiovertailun, henkilöarvioinnin sekä perustuslain 125 §:n mukaisten
yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon
kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin henkilö hallintojohtajan virkaan on
Petja Harakka ja hänen kieltäytymisensä varalle Tiina Ekholm.
Erityisesti julkishallinnon kokemuksen valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä
hyvän lainsäädännön tuntemuksen ja henkilökohtaisten kykyjen ja ominaisuuksiensa
perusteella Petja Harakka pystyy parhaiten hoitamaan hallintojohtajan virkaa.
Henkilöstöjohtaja esittelee hakijavertailua kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
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Yhtymähallitus päättää:
valita hallintojohtajan virkaan oikeustieteen kandidaatti Petja Harakan ja hänen
kieltäytymisensä varalle oikeustieteen kandidaatti Tiina Ekholmin
hallintojohtajan viran hoito alkaa sopimuksen mukaan
päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt
hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan
hallintojohtajan viran koeaika on kuusi kuukautta, jota ei Petja Harakan ottaessa
viran vastaan toimeenpanna
Käsittely:
Petja Harakka poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
esteellisenä (HallintoL 28 § 1 mom. 1 kohta "asianosaisjäävi")
Rahoitus- ja talousjohtaja Päivi Tarsia toimi asian käsittelyn ajan pöytäkirjanpitäjänä.

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
Asianosaiset, HR
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§ 49
Henkilöstökertomus 2021
KEUDno-2020-1046
Valmistelija / lisätiedot:
Monica Hostio
monica.hostio@keusote.fi
henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Henkilostokertomus_2021_KORJATTU_22_03_24
Vuosi oli koronaepidemian vuoksi henkilöstölle poikkeuksellinen ja raskas.
Palvelualueilla vaikutukset näkyivät eri tavoin. Joissakin työyksiköissä toimintaa
koronaepidemian vuoksi jouduttiin supistamaan ja toisissa työmäärä lisääntyi.
Henkilöstö siirtyi erilaisiin koronatehtäviin ja onnistuimme omalta osaltamme
hidastamaan pandemian leviämistä. Keusote on nuori organisaatio ja kolme
ensimmäistä toimintavuotta ovat koronatehtävien lisäksi sisältäneet paljon toiminnan
kehittämistä ja samalla mahdollisia muutoksia henkilöstön työtehtäviin,
toimipisteeseen tai tapaan tehdä työtä. Lisäksi korona mullisti kertaheitolla työelämän
etätyökäytänteitä ja vahvisti digitaalisten palveluiden kehittämistä. Yhdessä
tekemisen voimaan luottaen olemme pystyneet takaamaan hyvän palvelun
asiakkaillemme myös jatkuvien muutosten keskellä.
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän henkilöstökertomus tarjoaa tietoa
kuntayhtymän henkilöstön tilasta vuonna 2021. Henkilöstökertomus valottaa omalta
osaltaan, kuinka monialaisia ammattilaisia kuntayhtymän työntekijät ovat.
Henkilöstökertomus sisältää tietoja henkilöstön määrästä, rakenteesta,
vaihtuvuudesta sekä henkilöstön työhyvinvoinnista ja kehittämisestä sekä eri
muuttujien muutoksesta vuosien 2020 ja 2021 välillä. Henkilöstökertomuksessa
tuotettujen tietojen avulla on mahdollista myötävaikuttaa henkilöstön, työyhteisöjen
ja johtamisen kehittymiseen. Kertomukseen on nostettu kehittämisehdotuksia
seuraavalle vuodelle.
Henkilöstökertomus käsitellään yhteistyötoimikunnassa 30.3.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto merkitsee
tiedoksi henkilöstökertomuksen 2021.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
Yhtymävaltuustoon
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§ 50
Viranhaltijapäätökset
asiakasohjauksen päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 8 Asiakasohjaajan virka, lapsiperheiden neuvonta ja sosiaalipäivystys, 11.03.2022
§ 9 Sosiaalityöntekijän virka, asiakasohjaus, palvelutarpeen arviointi, Järvenpää,
14.03.2022
kliinisten tukipalvelujen asiakkuuspäällikkö
Hankintapäätös:
§ 1 Aivojen magneettikuvauspalvelut (MRI) pienhankinta Sosiaalipalvelut ja muut
erityispalvelut hankintapäätös KEUDno-2021-19476, 14.03.2022
asumispalvelujen esimies, ostopalvelut
§ 3 Suorahankintapäätös mielenterveys- ja päihdekuntoutujan asumispalvelusta/
Korsmalmin Hoitokoti 1-1, 18.03.2022
kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö
§ 24 Henkilöstövuokrauspalvelun suorahankintapäätös, Hoivapalvelu Hyvä Ystävä,
15.03.2022
§ 25 Henkilöstövuokrauspalvelun suorahankintapäätös, Kotiapu ja Hoivapalvelut Isla
Oy, 15.03.2022
§ 26 Suorahankintapäätös henkilöstövuokrauspalvelusta, Henrivee Tmi, 15.03.2022
§ 27 Suorahankintapäätös henkilöstövuokrauspalvelusta, Pulssi Henkilöstöflow Oy,
15.03.2022
kuntayhtymän johtaja
Tutkimuslupapäätös:
§ 34 Tutkimuslupahakemus/ Kohtaamistaide-ryhmätoiminta sosiaalisessa
kuntoutuksessa - asiakkaiden näkemyksiä, 11.03.2022
lasten, nuorten ja perheiden palvelujen koordinoiva esimies
Henkilöstöpäätös:
§ 12 Erityissosiaaliohjaajan virka, perhesosiaalityö Nurmijärvi, 15.03.2022
lastensuojelun päällikkö
§ 6 Sosiaalityöntekijän virka, lastensuojelun sijaishuolto, itä, 11.03.2022
§ 7 Sosiaalityöntekijan virka, lastensuojelun avohuolto Järvenpää (2kpl), 11.03.2022
§ 8 Sosiaalityöntekijän virka, lastensuojelun avohuolto Nurmijärvi, 14.03.2022
neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon koordinoiva esimies
§ 1 Neuvolatyön esimiehen sijaistaminen, 11.03.2022
palvelujohtaja, ikäihmisten ja vammaisten palvelut
Hallintopäätös:
§ 18 Ikäihmisten asumispalvelut, asiakaskohtaiset suorahankintapäätökset, hintojen
tarkistaminen 1.3.2022 alkaen, 14.03.2022
sairaalapalvelujen päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 7 Lääkärin virkavalinta kotikuntoutus, 14.03.2022
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tilahallintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 2 Jatkettu vuokrasopimus Perheneuvola, Myllytie 1 Järvenpää, 16.03.2022
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava
yhtymähallituksen päätettäväksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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§ 51
Tiedonantoja
KEUDno-2022-776
Oheismateriaali
1 20220314 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 14.3.2022 ESAVI/5520/2022
Yksityisen terveydenhuollon toimipaikkojen lopettaminen, Health Medics Oy
2 20220316 Valviran päätös 16.3.2022 Dnro V/6542/2022 Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Stella Kotipalvelut Oy
3 20220307 Valviran päätös 7.3.2022 Dnro V/3711/2022 Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Mehiläinen Oy
4 20220314 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 14.3.2022 ESAVI/10361/2022
Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan osoitteen muutoksesta,
MedG Oy
5 20210315 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 15.3.2022 ESAVI/8234/2022
Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan osoitteen muutoksesta,
Malmstar Oy
6 20220304 Valviran päätös 4.3.2022 Dnro V/6191/2022 Lupa yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamiseen, Tiki Ventures Oy
7 20220202 Valviran päätös 2.2.2022 Dnro V/35480/2021 Lupa yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamiseen, J 3 Medical Oy
8 20220202 Valviran ilmoitus 2.2.2022 Dnro V/35480/2021 Ilmoitus yksityisen
terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta, J 3 Medical Oy
Verkkojulkisuus rajoitettu,
9 20220304 Valviran päätös 4.3.2022 Dnro V/3096/2022 Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Oulun Sydänkeskus Oy
10 20220314 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 14.3.2022 ESAVI/4762/2021
Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan osoitteen muutoksesta
11 20220310 Valviran päätös 10.3.2022 Dnro V/31998/2021 Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Medical
Revolution Oy
12 20220316 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 16.3.2022 ESAVI/3269/2022
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen,
NeuroBiome Oy
13 20220202 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 2.2.2022 ESAVI/4403/2022
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan palvelutoiminnan lopettaminen,
Hoiva 24 Uusimaa Oy
14 20220301 Valviran päätös 1.3.2022 Dnro V/2180/2022 Lupa yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamiseen, Plastiikkakirurgia Helena Oy
15 20220304 Valviran päätös 4.3.2022 Dnro V/3097/2022 Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Suomen Radiologikeskus Oy
16 20220306 Valviran päätös 6.3.2022 Dnro V/5904/2022 Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Saaristolääkärit Oy
Aluehallintoviraston ja Valviran päätökset ja ilmoitukset yksityisen terveydenhuollon
palvelujen tuottamisesta.
Ehdotus
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Muutoksenhakukielto
§40, §42, §43, §44, §46, §49, §50, §51
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§).
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Oikaisuvaatimus
§41, §45, §47, §48
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kirjaamoon
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 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 nähtäville asettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
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
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
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kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Keski-Uudenmaan sote-
kuntayhtymän kirjaamosta.
Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan
käsitellä.
Oikaisuvaatimus lähetetään postitse tai sähköisesti aina omalla vastuulla (hallintolaki
17 §).

