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§ 117
Yhtymähallitus / Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätövaltaisuuden
toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Todetaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous laillisesti
koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja
tarkastetaan kokousviikon perjantaina ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä
tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan
läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan
tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Arto Järvinen ja Pauliina Naala.
Päätös
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen. Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin
läsnäolijat. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin
tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Arto Järvinen ja Aki Korpela.
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§ 118
Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen palvelujohtajan määräaikaisen viran
perustaminen
KEUDno-2019-1156
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Autere
paivi.autere@keusote.fi
henkilöstöjohtaja
Taustaa
Hallitusohjelman mukaisesti hallitus käynnistää Sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistuksen valmistelun. Valmistelussa otetaan huomioon edellisten vaalikausien
valmistelu ja perustuslailliset reunaehdot.
Valtiovarainministeriön tiedotteen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntaa
suuremmille itsehallinnollisille alueille. Myös pelastustoimen järjestäminen siirretään
maakuntien tehtäväksi. Itsehallinnollisia maakuntia tulee olemaan 18. Maakuntien
toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta säädetään erillisellä lailla. Alueelliset
erityispiirteet otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistuksessa ja palveluiden järjestämisessä. Tavoitteena on, että
hallitus selvittää Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alueen erillisratkaisun
yhteistyössä alueen kaupunkien ja kuntien kanssa vuoden 2019 loppuun mennessä.
Sosiaali- ja terveysministeriö on kutsunut kaupunkineuvos Kari Nenosen Uudenmaan
sote-erillisratkaisun selvityshenkilöksi. Selvitys laaditaan yhteistyössä Uudenmaan
kuntien kanssa. Selvityshenkilö Kari Nenonen vastaa prosessin aikana kuntien kanssa
tehtävästä yhteistyöstä.
Sote-erillisratkaisu voisi koskea koko Uuttamaata, pääkaupunkiseutua tai Helsinkiä.
Selvitystä varten on asetettu ohjaus- ja seurantaryhmät. Ohjausryhmän tehtävänä on
laatia ja linjata lopullinen selvitys sekä huolehtia yhteensovittamisesta muun sote-
uudistuksen kanssa. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii perhe- ja
peruspalveluministeri Krista Kiuru ja varapuheenjohtajana kunta- ja
omistajaohjausministeri Sirpa Paatero. Ohjausryhmässä on edustus kaikista
hallituspuolueista sekä valmistelevista ministeriöistä. Ohjausryhmän jäseniksi on
kutsuttu Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, Vantaan kaupunginjohtaja Ritva
Viljanen, Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, Porvoon kaupunginjohtaja Jukka-
Pekka Ujula, Mäntsälän kunnanjohtaja Esko Kairesalo sekä Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Juha Tuominen.
Seurantaryhmä tukee ohjausryhmän työtä ja siinä on edustus kaikista Uudenmaan
kunnista ja Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymästä. Keski-Uudenmaan sote –
kuntayhtymää seurantaryhmässä edustaa kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-
Parkkonen. Lisäksi Uudenmaan kuntajohtajat ja HUS ovat muodostaneet sisäisen
valmisteluryhmän, jossa Keski-Uudenmaan soten alueelta mukana ovat Mäntsälän
kunnanjohtaja Esko Kairesalo ja kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen.
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Uudenmaan erillisratkaisun valmistelun vaikutukset Keski-Uudenmaan sote-
kuntayhtymän toimintaan
Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän organisaation johtamisrakenteen mukaisesti
kuntayhtymän johtaja johtaa kuntayhtymän lisäksi myös Terveyspalvelujen ja
sairaanhoidon palvelualuetta.
Uudenmaan erillisratkaisun selvittämisen aikataulu vuoden 2019 loppuun mennessä
on tiukka ja valmisteluun osallistuminen tulee viemään kuntayhtymän johtajan
työpanosta, mm. kokousten ja muun valmistelun muodossa. Kuntayhtymän johtajan
osallistuessa Uudenmaan erillisratkaisutyöhön, nyt päätöksentekoon tuodaan
Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen johtamisen eriyttäminen
määräajaksi vuoden 2019 loppuun saakka kuntayhtymän johtajan viran tehtävistä.
Palvelualueelle ehdotetaan perustettavaksi palvelujohtajan määräaikainen virka.
Palvelualuejohtajan määräaikaista virkaa ei vuoden 2019 osalta täytettäisi
rekrytoinnin kautta, vaan sisäisin järjestelyin viranhaltijan virantoimitusvelvollisuuden
muutoksella määräajaksi vuoden 2019 loppuun saakka. Tarkoituksena on, että
Avopalvelujen päällikkö LL Susanna Pitkänen hoitaisi Terveyspalvelujen ja
sairaanhoidon palvelualueelle nyt perustettavaa palvelujohtajan määräaikaista virkaa
31.12.2019 saakka. Susanna Pitkänen siirretään toiseen virkasuhteeseen määräajaksi
kuntayhtymän johtajan päätöksellä.
Hallintosäännön luvun 6 § 33 mukaan viranhaltijan siirtämisestä toiseen
virkasuhteeseen kunnallisen viranhaltijalain 24 §:n nojalla päättää kuntayhtymän
johtaja. Viranhaltijalaki § 24 määrittelee sen, milloin viranhaltija voidaan siirtää toiseen
virkasuhteeseen. Siirron edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran
kelpoisuusvaatimukset ja virkaa voidaan pitää hänelle sopivana sekä viranhaltijan
asema toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei saa muuttua. Siirron
perusteena tulee olla toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu
syy lisäksi viranhaltijan varsinainen palkka ei voi alentua tai hän on antanut siirtoon
suostumuksensa taikka siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut
siirtoon suostumuksensa. Susanna Pitkänen on antanut suostumuksensa
virantoimitusvelvollisuuden muutokseen.
Hallintosäännön luvun 6 § 31 kohdan 2 mukaan kuntayhtymän hallitus päättää
palvelujohtajan palkasta ja palkan määräytymisperusteesta sekä palkan
harkinnanvaraisesta tarkistamisesta ja muusta palkitsemisesta.

Ehdotus
Esittelijä: Annika Kokko, yhtymähallituksen puheenjohtaja
Kuntayhtymän hallitus päättää
perustaa Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueelle palvelujohtajan
viran määräaikaisesti 31.12.2019 saakka.
Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen johtamisesta maksetaan
erilliskorvauksena 1200 euroa kuukaudessa.
Päätös
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Hyväksyttiin esittelijän kokouksessa tekemällä muutosesityksellä, että määräaikainen
virka perustetaan 31.5.2020 saakka.
Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen ei ollut läsnä tämän
asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana (osallisuusjääviys).
Tiedoksi
Asianosaiset
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§ 119
Osallistuminen valtionvarainministeriön kuntien digitalisaation edistämisen
valtionavustuksen hakuun
KEUDno-2019-1408
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Laitinen-Parkkonen
pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi
kuntayhtymän johtaja
Valtiovarainministeriö on avannut vuoden 2019 valtionavustushaun 1. elokuuta 2019.
Valtioneuvosto antoi 11. heinäkuuta asetuksen kuntien digitalisaation
kannustinjärjestelmästä, jonka mukainen valtionavustushaku on nyt avattu.
Valtioavustuksen kokonaismäärä on 30 miljoonaa euroa.
Avustusta voi hakea suoraan kunnan tiedolla johtamisen parantamiseen, datan
hyödyntämiseen sekä näihin liittyvän tietojohtamisen ja toimintaprosessien
kehittämiseen. Hakemus tulee jättää 19. syyskuuta 2019 mennessä. Hankkeiden tulee
päättyä 30.11.2021.
Kunta voi myös jättää ehdotuksensa tai ilmoittaa kiinnostuksestaan osallistua kuntien
yhteisesti toteuttamiin digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin, jotka ovat kuntien
toimintatapoja tai palveluprosesseja uudistavia sekä niiden laatua ja vaikuttavuutta
parantavia. Ehdotuksia voi jättää 5. syyskuuta 2019 asti, minkä jälkeen niitä työstetään
yhdessä muiden kuntien kanssa. Näille yhteishankkeille avataan varsinainen
valtionavustushaku syksyllä 2019.
Avustuksen myöntämisessä arvioidaan erityisesti hankkeiden yhteiskunnallisen ja
taloudellisen vaikuttavuuden toteutumista sekä hankkeiden yleistä merkitystä kuntien
kannalta. Avustusta voidaan myöntää kunnalle tai useammalle kunnalle yhdessä.
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä on ilmoittanut valtionvarainministeriölle
halukkuudestaan tehdä yhteistyötä muiden kuntien ja alueiden kanssa 5.9.2019.
Kuntayhtymä on kutsuttu 27.9.2019 pidettävään yhteistyöehdotuksia käsittelevään
työpajaan.
Keski-Uudenmaan soten alueen kuntajohtajat ovat neuvottelukunnan kokouksessa
3.9.2019 yksimielisesti kannattaneet osallistumista 19.9.2019 mennessä jätettävään
valtionavustushakuun.
Hankkeen kokonaiskustannusarvio omavastuuosuuksineen on 5,5 miljoonaa euroa,
josta avustuksen osuus on 3,9 M€, hankkeen ostojen alv (palautettavaa) 0,9M€ ja
omavastuuosuus työpanoksena 0,7M€ . Hankkeen lopullinen talousarvio tarkentuu
valtionvarainministeriön kanssa mahdollisesti käytävien neuvottelujen mukaisesti.
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Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä osallistuu
valtiovarainministeriön kuntien digitalisaation edistämisen valtionavustuksen hakuun.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Merkittiin, että Heta Ravolainen-Rinne ei ollut läsnä tämän asian käsittelyn ja
päätöksenteon aikana (yhteisöjääviys).
Tiedoksi
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat
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§ 120
Alueellisen apuvälineyksikön palvelujen käyttöönotto Keski-Uudenmaan sote -
kuntayhtymässä
KEUDno-2019-1414
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Laakkonen
Liitteet

1 Vaikutusten ennakkoarviointi
Hyvinkään sairaanhoitoalueen kuntien terveydenhoitopalvelujen
järjestämissuunnitelma v. 2013 -2016 ja Keski -Uudenmaan sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2018 – 2022- suunnitelmissa on sovittu
lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteista alueellisesti ja niissä on linjattu alueellisen
apuvälinetoiminnan toteutusta. Yhdeksi suunnitelmakausien keskeisimmistä
tavoitteista on nimetty alueellisen apuvälineyksikön perustaminen osana Hyvinkään
sairaanhoitoalueen ja kuntien alueellista kuntoutuspalvelua. Tavoitteena on yhdistää
terveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut ja myöhemmin
laajentaen palvelut koskemaan myös sosiaalihuollon- ja muihin keskittämisestä
hyötyviin apuvälinepalveluihin.
Hyvinkään sairaanhoitoalueen apuvälineyksikkö on aloittanut toimintansa elokuussa
2018. Keski-Uudenmaan soten Hyvinkään toimialueen kuntoutusyksikköjen muutettua
Sairaalanmäen H-sairaalaan syksyllä 2018, apuvälineyksikkö on toteuttanut
toimialueen vuodeosastojen logistiset apuvälinepalvelut. Vuoden 2019 alusta alkaen
Hyvinkään sairaanhoitoalueen apuvälineyksikkö on toteuttanut Keski-Uudenmaan
soten Hyvinkään toimialueen perusterveydenhuollon apuvälinelogistiikan (tilaus,
huolto, pesu, varastointi, kuljetus), sekä H-sairaalan vuodeosastojen että Hyvinkään
toimialueen avopotilaiden vaativien apuvälinekokonaisuuksien hallinnan.
Tällä hetkellä Keski-Uudenmaan soten muut toimialueet kuin Hyvinkää toteuttavat itse
kaikki tarvitsemansa lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut. Tarkoituksena on
yhteistyössä laajentaa apuvälineyksikön toimintaa koko Keski-Uudenmaan soten
alueelle. Lähivarastot ja apuvälinelähipalvelut jäävät Keski-Uudenmaan soten kullekin
toimialueelle Ainoastaan Hyvinkään toimialue käyttää Hyvinkään sairaanhoitoalueen
Apuvälineyksikköä lähivarastonaan kuten tälläkin hetkellä.
Alueellisen apuvälinetoiminnan keskittäminen aloitetaan apuvälineiden logistiikasta ja
huolloista 1.1.2020 alkaen. Muiden palvelujen osalta edetään erikseen sovittavan
aikataulun mukaisesti vuosien 2020-2024 aikana.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ottaa käyttöön
Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellisen apuvälineyksikön palveluja asteittain
vuosien 2020-2024 aikana.
Päätös
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Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
Hyvinkään sairaanhoitoalueen johtaja, HUS Apuvälinekeskuksen johtaja, Hyvinkään
sairaanhoitoalue medisiinisen tulosyksikön vs. johtaja, Hyvinkään sairaanhoitoalue
Fysiatria ja kuntoutus vastuualueen johtaja, Hyvinkään sairaanhoitoalue
Kuntoutuslinjan linjaesimies
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§ 121
Viranhaltijapäätökset
Kuntayhtymän johtaja
Hallintopäätös:
§ 190 Nurmijärven kunnan kirkonkylän terveysaseman C-osan saneerauksen
arkkitehdin L2 -kuvien hyväksyminen, 02.09.2019
§ 194 Turvallisuusjohtotiimin perustamis- ja jäsenten nimeämispäätös, 04.09.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 192 Nurmijärven apulaisylilääkärin virka, 04.09.2019
Tutkimuslupapäätös:
§ 193 Tutkimuslupahakemus aiheeseen älylaitteet ja lasten fyysinen terveys,
04.09.2019
Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon päällikkö
Hankintapäätös:
§ 24 HANKINTAPÄÄTÖS / MANSIKKAMÄEN PERHEKOTI OY, 28.08.2019
§ 25 HANKINTAPÄÄTÖS/ VEHKATUPA OY, 29.08.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 1 erityissosiaaliohjaajan viranvalinta, 30.08.2019
Tietohallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 42 IT-palveluiden järjestämis- ja tuotantotavan selvitystyö, 29.08.2019
§ 43 Ketterän kehityksen toimintamallin työkaluhankinta, 03.09.2019
§ 44 ICT-pääsuunnittelijapalvelun hankinta, 05.09.2019
§ 45 Asiantuntijatyön hankinta Keusoten Apotti-hankkeen konversiotyötä varten,
05.09.2019
§ 46 Tietoliikennekokonaisuuden kilpailutus, 05.09.2019
§ 47 Keusoten talous- ja HR-tietojen siirto Sarastialta Keusoten tietoaltaaseen,
06.09.2019
§ 48 Ketterän hankintatoimiston hankinta, 06.09.2019
Ympärivuorokautisten palvelujen päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 18 Nurmilinnun palveluasumisen esimiehen virka, 10.09.2019
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtmähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava
yhtymähallituksen päätettäväksi.
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Yhtymähallitus, § 116,03.09.2019
Yhtymähallitus, § 122, 17.09.2019
§ 122
Tiedonantoja
KEUDno-2019-1100
Yhtymähallitus, 03.09.2019, § 116
Yhtymähallitukselle tiedoksi saapuneet aluehallintoviraston ja Valviran päätökset ja
ilmoitukset yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta sekä muita
tiedonantoja:
Kuntajohtajien neuvottelukunnan muistio 29.1.2019
Kuntajohtajien neuvottelukunnan muistio 2.4.2019
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Yhtymähallitus, 17.09.2019, § 122
Yhtymähallitukselle tiedoksi saapuneet aluehallintoviraston ja Valviran päätökset ja
ilmoitukset yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Merkitään tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§117, §122
Muutoksenhakukielto
Muutoksenhakukielto
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta. Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä
- päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §),
- hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen
suorittamista (Hallintolainkäyttölain 5§) tai
- päätöksestä, josta lainsäädännön nojalla ei voi hakea muutosta (lainkohta
mainittava erikseen päätöksen perusteluissa).
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Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus
§118, §119, §120, §121
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Keski-
Uudenmaan sote -kuntayhtymälle neljäntoista (14) päivän kuluessa (määräaika)
saatuasi tiedon päätöksestä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen
jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä
kuntayhtymän kunkin jäsenkunnan jäsen.
Kunnan jäsen saa päätöksestä tiedon, kun päätöspöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi julkisessa tietoverkossa. Asianosaisen, jollet muuta todista, katsotaan
saaneen tiedon päätöksestä
kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, tai
saantitodistukseen tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kirjallisen oikaisuvaatimuksen tulee sisältää
muutoksenhakijan nimi, henkilötunnus, kotikunta, yhteystiedot
päätös johon muutosta haetaan (päätösnumero ja pvm)
mitä muutoksia päätökseen vaaditaan ja millä perusteilla muutosta vaaditaan
jos muutoksenhaun laatijana on joku muu henkilö kuin hakija itse,
muutoksenhaussa on ilmoitettava myös asiamiehen nimi, kotikunta ja
yhteystiedot.
liitteeksi asiakirjat, joihin muutoksenhakija vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle sekä tarvittaessa asiamiehen valtakirja
muutoksenhakuasiakirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen
allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos
asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole
syytä epäillä.
Muutoksenhakijan vastuulla on toimittaa oikaisuvaatimus ennen muutoksenhaun
määräajan päättymistä osoitteeseen:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
PL 46, 05801 Hyvinkää
käyntiosoite: Sandelininkatu 1, B-rakennus, 05800 Hyvinkää
Sähköpostiosoite: kirjaamo@keusote.fi

