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§ 196
Yhtymähallitus / Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Todetaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous laillisesti
koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja
tarkastetaan 28.12.2020 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 Liljan-Kukka Runolinna ja Pauliina Naala.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Ennen kokousasioiden käsittelyä esittelyasioina olivat:
Keusoten omistajapolitiikka, sisäinen tarkastaja Jaana Ilomäki
Keusoten lääkäri-hoitaja vastaanottopalveluiden tilannekuva, avopalvelujen vs.
päällikkö Päivi Mäkelä-Bengs
Suun terveydenhuollon koronakustannukset, vs. palvelujohtaja Susanna Pitkänen
Ennen §197 käsittelyä pidettiin kokoustauko kello 18:46-18:55.
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§ 197
Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Kuntayhtymän valtuuston kokouksen 17.12.2020 pöytäkirja tarkastetaan 22.12.2020.
Jos yhtymävaltuuston 17.12.2020 pöytäkirja on tarkastettu ennen yhtymähallituksen
22.12.2020 kokouksen alkua, päätöksiin voidaan yhtyä ja määrätä ne
täytäntöönpantaviksi.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus toteaa valtuuston 17.12.2020 päätökset lainmukaisessa
järjestyksessä syntyneiksi ja päättää panna ne täytäntöön.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Yhtymähallitus, § 168,10.11.2020
Yhtymähallitus, § 185,08.12.2020
Yhtymähallitus, § 198, 22.12.2020
§ 198
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hankintaohje
KEUDno-2020-6831
Yhtymähallitus, 10.11.2020, § 168
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Klami
paivi.klami@keusote.fi
hankintapäällikkö
Liitteet

1 Hankintaohje
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän voimassa oleva hankintaohje on hyväksytty
yhtymähallituksessa 26.9.2017 § 36. Hankintaohje on osin vanhentunut, joten on tarve
päivittää se noudattamaan kuntayhtymän nykytilaa.
Uuden hankintaohjeen keskeisimmät muutokset pohjautuvat kuntayhtymän
toiminnan aikaisiin strategioihin, ohjelmiin, hallintosääntöön ja toimintasääntöön.
Kuntayhtymän hankintastrategia hyväksyttiin yhtymävaltuustossa 7.3.2019 § 5.
Hankinnat tulee voimassa olevan lainsäädännön mukaan julkaista sähköisissä
järjestelmissä, tähän meillä on käytössä kilpailutus- ja sopimushallintajärjestelmä
Cloudia sekä asianhallintajärjestelmä CaseM. Sähköisen palvelun ja
hankintamenettelyjen ohella on ilmennyt tarve selkeyttää hankintaohjeen rakennetta
sekä siihen liittyviä osto-ohjeita.
Keskeisimpiin muutoksiin lukeutuvat nyt päivitetyssä hankintaohjeessa ovat myös ICT-
hankintoihin liittyvät määritelmät sekä valvontaan liittyvä kokonaisuus.
Hankintaohje on lakia täydentävä toiminnallinen ohje. Keskeisin kuntayhtymää
koskeva lainsäädäntö hankinnoista on Laki julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 (hankintalaki).
Hankintaohje on valmisteltu ja laadittu hankintapalveluissa. Valmistelussa on ollut
mukana kuntayhtymän eri toimintojen asiantuntijoita, kuten lakimies, sisäinen
tarkastaja ja tietohallintojohtaja. Hankintaohje ohjeistaa hankintojen toteuttamista
Keusotessa. Hankintaohjeessa ei ole huomioitu erityisalojen hankintalakia.
Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden,
innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden
yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita ja palveluja julkisten
hankintojen tarjouskilpailuissa.
Hankintalaissa säädetään uudet kynnysarvot kansallisille hankinnoille. Hankintalaissa
säädetään myös, että ennen hankintamenettelyn aloittamista on suositeltavaa
kartoittaa markkinoita riittävän laajasti, jotta saadaan käsitys tarjolla olevista erilaisista
vaihtoehdoista ja ratkaisumalleista. Lisäksi hankintalaissa on myös muita muutoksia
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aikaisempaan lainsäädäntöön, kuten säännökset hankintasopimuksen muuttamisesta
sopimusaikana. Hankintaohjeessa on huomioitu hankintalainsäädännön keskeiset
tavoitteet ja muutokset. Hankintaohjeessa nostetaan esille hankintoja tekevien
toimivalta ja valvontakysymykset. Lisäksi hankintaohjeessa kiinnitetään huomiota
tietosuojan ja tietoturvan toteutuminen hankinnoissa.
Hallintosäännössä on määräykset toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallasta
hankinta-asioissa. Hallintosäännön 11§:n mukaan yhtymähallitus päättää asioista,
joista ei ole säädetty tai määrätty muulle kuntayhtymän toimielimelle, viranhaltijalle
tai luottamushenkilölle.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää hyväksyä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän
hankintaohjeen.
Päätös
Asia palautettiin uudelleen valmisteluun.

Yhtymähallitus, 08.12.2020, § 185
Liitteet

1 Hankintaohje
Hankintapalveluissa on tarkistettu hankintaohjeen julkisuutta koskeva ohjeistus.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää hyväksyä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän
hankintaohjeen.
Päätös
Asia palautettiin yksimielisesti uudelleen valmisteluun.

Yhtymähallitus, 22.12.2020, § 198
Liitteet

1 Hankintaohje luonnos 221220
Hankintaohjeen lukua 12 Hankintapäätös ja julkisuus on päivitetty yhdessä
julkisuusasiantuntijan, hankinta-asiantuntijoiden ja hankintalakimiehen kanssa.
Aiemmin käsittelyssä olleeseen hankintaohjeeseen verrattuna uutena tekstinä on
kirjoitettu, että yhtymähallitus voi halutessaan päättää hyväksyä ja tarkastaa
pöytäkirjan hankintaa koskevan pykälä osalta kokouksessa. Tällä menettelyllä
nopeutetaan hankintaprosessia.
Uutena asiana on myös tarkennus tiivistelmästä; Yhtymähallituksen esityslistalla
julkaistaan tieto hankinta-asian käsittelystä lyhennettynä tiivistelmänä. Tiivistelmässä
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kerrotaan oleellinen tieto hankinnasta, taustoista, menetelmistä, aikataulusta,
tarjouspyynnöstä, tarjouksista, vertailun tekemisestä ja sopimuksesta.
Hankintaohjeen luonnoksessa päivitykset löytyvät punaisiksi korostettuina.
Muihin hankintaohjeen lukuihin ei ole tehty 10.11 ja 8.12 käsittelypäivien jälkeen
muutoksia.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää hyväksyä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän
hankintaohjeen.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
hankintapalvelut
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§ 199
Omaishoidon tuen palkkiot vuonna 2021
KEUDno-2020-10077
Valmistelija / lisätiedot:
Maija Kaksonen
maija.kaksonen@keusote.fi
vs. talouspäällikkö, IKVA
Liitteet

1 Omaishoidon hoitopalkkio 2021_13-2020_Omaishoidon_tuki_verkkoon
Perustelut
Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista
säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 §:ssä. Lain 6 §:n mukaan
hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:
ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.
Vuodelle 2020 vahvistettu palkkakerroin on 1,446 ja vuodelle 2021 vahvistettu
palkkakerroin on 1,465.
Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2021 lukien 413,45 euroa
kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio
on vähintään 826,90 euroa kuukaudessa.
Vuodelle 2021 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin 1,31 prosentin
korotusta vuoteen 2020 verrattuna. Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 1.1.2021
lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää
suuremmiksi tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa
olleeseen omaishoitosopimukseen. Korotus tehdään myös omaishoidon tukena
järjestettävän sijaishoidon palkkioihin.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää hyväksyä omaishoidon tuen hoitopalkkioiden sekä
omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkioiden 1,31 prosentin korotukset
1.1.2021 alkaen.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
Ikäihmisten ja vammaisten palvelujen palvelujohtaja, kotona asumista tukevien
palvelujen päällikkö, vammaisten palvelujen päällikkö
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§ 200
Perhehoidon ja tukiperhetoiminnan palkkiot ja korvaukset vuonna 2021
KEUDno-2020-10078
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Hietanoro
jaana.hietanoro@keusote.fi
talouspäällikkö, MIELA
Liitteet

1 Perhehoidon hoitopalkkio 2021_Kuntainfo_15_2020
Perustelut
Perhehoitajille maksettavien hoitopalkkioiden vähimmäismäärästä säädetään
Perhehoitolain (263/2015) 16 §:ssä. Hoitopalkkioiden määrää tarkistetaan
kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla
palkkakertoimella.
Vuodelle 2020 vahvistettu palkkakerroin on 1,446 ja vuodelle 2021 vahvistettu
palkkakerroin on 1,465. Perhehoidon hoitopalkkion vähimmäismäärä nousee 1.1.2021
lukien 826,90 euroon kuukaudessa.
Vuodelle 2021 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin 1,31 prosentin
korotusta vuoteen 2020 verrattuna. Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 1.1.2021
lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää
suuremmiksi tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa
olleeseen toimeksiantosopimukseen.
Kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus
Perhehoitajille maksettavia kulukorvauksia ja käynnistämiskorvauksia tulee
perhehoitolain 19 §:n mukaan tarkistaa kalenterivuosittain vuoden alusta
elinkustannusindeksin (lokakuu 1951=100) edellisen vuoden lokakuun
vuosimuutoksen mukaisesti. Elinkustannusindeksin pisteluku lokakuussa 2019 oli
1975 ja lokakuussa 2020 se oli 1979. Indeksin pisteluku on noussut noin 0,20
prosenttia. Perhehoitolain mukaisten korvausten vähimmäismäärää tulee nyt
tarkistaa elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti. Perhehoitolain 17 §:n mukaisen
kulukorvauksen vähimmäismäärä on 1.1.2021 alkaen 424,16 euroa.
Myös muita kuin vähimmäismääräisiä kulukorvauksia tulee tarkistaa
elinkustannusindeksin pisteluvun muutosta vastaavasti 1.1.2021 alkaen. Myös
perhehoitolain 18 §:n mukaisen käynnistämiskorvauksen enimmäismäärää tulee
tarkistaa elinkustannusindeksin pisteluvun muutosta vastaavasti.
Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on 1.1.2021 alkaen 3012,25 euroa
perhehoidossa olevaa henkilöä kohti.
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Tukiperhetoiminnan hoitopalkkioita ja kulukorvauksia korotetaan samoilla kertoimilla
kuin perhehoidon vastaavia palkkioita ja kulukorvauksia.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää hyväksyä perhehoidon ja tukiperhetoiminnan hoitopalkkioiden
1,31 prosentin korotukset sekä perhehoitajille maksettavien kulu- ja
käynnistämiskorvausten sekä tukiperheille maksettavien kulukorvausten 0,20
prosentin korotukset 1.1.2021 alkaen.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
Ikäihmisten ja vammaisten palvelujen palvelujohtaja, kotona asumista tukevien
palvelujen päällikkö, vammaisten palvelujen päällikkö
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§ 201
Asiakasmaksut 2021
KEUDno-2020-10079
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Tarsia
paivi.tarsia@keusote.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Asiakasmaksut 2021
2 Lapsiperheiden kotipalvelu
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaan
kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelujen käyttäjältä,
jollei palvelua ole säädetty maksuttomaksi. Palvelusta perittävä maksu saa olla
enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Tarkemmat
säädökset lain täytäntöönpanosta on annettu asetuksella sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992). Asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa
on määritelty tietyille palveluille enimmäismaksu tai maksu on säädetty perittäväksi
asiakkaan maksukyvyn mukaan.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää
hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut oheisen liitteen mukaan.
Asiakasmaksut tulevat voimaan 1.1.2021.
antaa talous- ja hallintojohtajalle oikeuden tehdä liitteeseen teknisiä korjauksia
tarvittaessa
Päätös
Palautettiin yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi.
Tiedoksi
palvelujohtajat, talouspäälliköt, osto- ja myyntitiimin palveluesimies, tietohallinto
sovellustuki
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Yhteistyötoimikunta, § 4,30.01.2020
Yhtymähallitus, § 18,04.02.2020
Yhtymähallitus, § 31,25.02.2020
Yhtymähallitus, § 202, 22.12.2020
§ 202
Vuoden 2020 käyttösuunnitelman muuttaminen
KEUDno-2020-87
Yhteistyötoimikunta, 30.01.2020, § 4
Valmistelijat / lisätiedot:
Sanna Kaukua
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän käyttösuunnitelman taloudelliset ja
toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia yhtymähallitukseen nähden. Strateginen
kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuuden taloudelliset tavoitteet ovat
käyttösuunnitelmassa samalla tasolla kuin talousarviossa. Palvelutuotannossa
taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden sitouvuustaso on tulosaluetaso.
Käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan yhtymähallitukselle
kolmannesvuosittain osavuosikatsausten aikataulun mukaisesti.
Palvelualueiden laatimat käyttösuunnitelman toiminnallisia tavoitteita koostetaan
talouspalveluissa ja tavoitteet toimitetaan yhteistyötoimikunnan jäsenille erillisesti
sähköpostin liitteenä ennen kokousta.
Talouspäällikkö Sanna Kaukua esittelee kokouksessa asiaa.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Autere, henkilöstöjohtaja
Yhteityötoimikunta merkitsee käyttösuunnitelman 2020 tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Yhtymähallitus, 04.02.2020, § 18
Valmistelijat / lisätiedot:
Sanna Kaukua
sanna.kaukua@keusote.fi
talouspäällikkö, yhtymän johto
Liitteet

1 Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymä käyttösuunnitelma 2020
Yhtymävaltuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion kokouksessaan 19.12.2019 § 48.
Talousarvio sitoo palvelualuetasolla ja yhtymähallitus päättää käyttösuunnitelmassa
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määrärahojen ja tuloarvioiden jakautumisesta tulosaluetasolla kuitenkin siten, että
Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuus on yksi
sitovuustaso.
Uuden, 1.2.2020 voimaan tulevan hallintosäännön mukaan kuntayhtymän johtaja
päättää palvelualueita alemman tason organisaatiosta. Kuntayhtymän organisaatiota
muutetaan siten, että aiemmin omina tulosalueina olleet Vammaisten palvelut ja
Kehitysvammaisten palvelut yhdistetään yhdeksi tulosalueeksi, Vammaisten
palveluiksi. Vastaavasti aiemmin erillisinä olleet Lastensuojelun avohuollon palvelut ja
Lastensuojelun sijaishuollon palvelut yhdistetään yhdeksi tulosalueeksi,
Lastensuojelun palveluiksi. Terveyspalvelut ja sairaanhoito palvelualueen tulosalueen
Ympärivuorokautiset ja kotona asumista tukevat lääketieteelliset palvelut nimi
muutetaan Sairaalapalveluiksi. Käyttösuunnitelma on tehty uuden
organisaatiorakenteen mukaisesti.
Käyttösuunnitelman toiminnalliset tavoitteet on johdettu vuoden 2020 talousarvion
tavoitteista. Taloudellisissa tavoitteissa sitovuustaso on toimintakate.
Käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan yhtymähallitukselle
osavuosikatsausten aikataulussa neljännesvuosittain.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2020 käyttösuunnitelman.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymähallitus, 25.02.2020, § 31
Valmistelijat / lisätiedot:
Sanna Kaukua
sanna.kaukua@keusote.fi
talouspäällikkö, yhtymän johto
Liitteet

1 Käyttösuunnitelma 2020, taloudellisten tavoitteiden korjaaminen
Yhtymähallitus hyväksyi vuoden 2020 käyttösuunnitelman kokouksessaan 4.2.2020 §
18. Tämän jälkeen on havaittu, että Lastensuojelun palvelujen ja Keskitettyjen
palvelujen tulosalueen taloudelliset tavoitteet on esitetty käyttösuunnitelmassa
virheellisinä siten, että kokonaisuus ei vastaa yhtymävaltuuston hyväksymää vuoden
2020 talousarviota. Käyttösuunnitelman taloudelliset tavoitteet tulee oikaista
vastaamaan voimassa olevaa talousarviota.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
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Yhtymähallitus hyväksyy Lastensuojelun palvelujen ja Keskitettyjen palvelujen
tulosalueen käyttösuunnitelman 2020 taloudellisten tavoitteiden korjauksen liitteen
mukaisena.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymähallitus, 22.12.2020, § 202
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Tarsia
paivi.tarsia@keusote.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Käyttösuunnitelman 2020 muuttaminen
Yhtymähallitus hyväksyi vuoden 2020 käyttösuunnitelman kokouksessaan 4.2.2020 §
18. Yhtymävaltuusto on hyväksynyt kaksi talousarviomuutosta 29.10.2020 § 37 ja
17.12.2020 § 52, mikä edellyttää käyttösuunnitelman muuttamista.
Käyttösuunnitelman taloudellisten tavoitteiden muutoksessa on huomioitu em.
talousarviomuutokset sekä tehty määrärahojen ja tuloarvioiden kohdentamista
uudelleen palvelualueen sisällä. Muutokset on esitelty liitteessä.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuoden 2020 käyttösuunnitelman taloudellisten
tavoitteiden muutokset liitteen mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
palvelualueet, talouspäälliköt
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Yhtymähallitus, § 62,31.03.2020
Yhtymähallitus, § 82,28.04.2020
Yhtymähallitus, § 105,24.06.2020
Yhtymähallitus, § 115,01.09.2020
Yhtymähallitus, § 135,06.10.2020
Yhtymähallitus, § 154,27.10.2020
Yhtymähallitus, § 191,08.12.2020
Yhtymähallitus, § 203, 22.12.2020
§ 203
Tuottavuusohjelma 2020-2022
KEUDno-2020-856
Yhtymähallitus, 31.03.2020, § 62
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Tarsia
paivi.tarsia@keusote.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Tuottavuusohjelma_Loppuun käsitellyt asiat
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelujen kustannustehokkuutta ja
vaikuttavuutta tulee saattaa lähemmäksi kuntien nykytilan kantokykyä. Sote-
palvelujen vuoden 2019 toteutuma ylitti kaikissa jäsenkunnissa kuntien
kuntayhtymälle varaamat määrärahat suurimman kasvun ollessa
erikoissairaanhoidossa. Väestömäärän lisääntyminen ja väestön ikääntyminen
aiheuttavat palvelutarpeen kasvua, joten tulevaa menokehitystä tulee kyetä
hillitsemään. Toimintaympäristön muutos yhteisen kuntayhtymän aloitettua
toimintansa tulee myös huomioida palveluja järjestettäessä ja
tuotettaessa. Tuottavuusohjelman lisäksi merkittävää menojen kasvun hillintää
arvioidaan saatavan palvelujen verkoston tarkastelulla, joka tuodaan erillisenä asiana
päätöksentekoon.
Kuntayhtymä hyväksyi vuoden 2019 keväällä talouden kehittämisohjelman, joka
jatkona on valmistelu tuottavuusohjelmaa. Ohjelman tavoitteena alentaa oman
toiminnan kustannuksia vuosina 2020-2022 yhteensä vajaa 30 miljoonaa
nykytilanteeseen verrattuna. Koska useat esitetyt kehittämistoimenpiteet edellyttävät
lisäpanostusta esim. kevyempiin palveluihin, saavutettava nettosäästö tapahtuu
viiveellä ja painottuu enemmän vuosille 2021 ja 2022. Tuottavuusohjelman yli 20
tärkeimmästä kehittämishankkeesta on laadittu hankekortit, joilla etenemistä
systemaattisesti raportoidaan.
Tuottavuusohjelman valmistelu on tapahtunut palvelualuiden omaa valmisteluna sekä
erikoissairaanhoidon yhdyspintahankkeiden osalta yhteistyössä Hyvinkään
sairaanhoitoalueen kanssa. Viimeistely on tehty yhteistyössä NHG Oy:n kanssa.
Tuottavuusohjelman valmistelutilannetta on esitelty useampaan kertaan
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yhtymähallitukselle sekä käsitelty henkilöstöjärjestöjen kanssa parhaillaan meneillään
olevassa yhteistoimintamenettelyssä.
Tuottavuusohjelmassa kuvataan myös sellaisia toimenpiteitä, jotka kuuluvat
meneillään olevissa yhteistoimintaneuvotteluissa jo jonkin palvelualueen osioon. Osa
palvelualueiden suunnittelemista toimenpiteistä on jo yhteistoimintamenettelyn
osapuolten kesken käsitelty ja todettu niiden osalta neuvotteluvelvoite täytetyksi.
Nämä loppuun käsitellyt on kuvattu erillisessä liitteessä.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus hyväksyy liitteessä kuvatut kuntayhtymän tuottavuusohjelmaan
sisältyvät toimenpiteet, joiden osalta yhteistoimintalain mukainen neuvotteluvelvoite
voidaan katsoa jo täytetyksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymähallitus, 28.04.2020, § 82
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Tarsia
paivi.tarsia@keusote.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Keusoten tuottavuusohjelma yhtymähallitus2804 final päivitetty 6.5.
Tuottavuusohjelman keskeisimpänä tavoitteina on, että kuntayhtymän kustannustaso
laskee kuntien maksukyvyn mukaiselle tasolle, palveluiden painopiste siirtyy raskaista
palveluista kevyempiin palveluihin ja että palvelut tuotetaan tarkoituksenmukaisella
tavalla eli oma tuotanto ja ostopalvelut arvioidaan.
Kuntayhtymän kustannusten ennustetaan kasvavan n. 40 Me vuoteen 2022 mennessä
huomioiden erikoissairaanhoidon kasvuksi 3,5 % ja oman toiminnan kasvuksi 1
%. Mikäli tuottavuusohjelman toimenpiteiden tavoitteet saavutetaan, 40 Me:n
kustannuskasvu leikkaantuu lähes kokonaan pois. Tämä edellyttää kuitenkin erityisesti
erikoissairaanhoidon menojen kasvun hidastumista vuoden 2019 tasosta. Vuoden
2020 nettosäästötavoite on 8 Me, kuluvan vuoden haasteena on kuitenkin
koronatilanne ja sen kehittyminen.
Tavoite jakaantuu eri palveluihin siten, että erikoissairaanhoidossa tavoitellaan 5,5 Me
nettosäästöä erikoissairaanhoidon ja peruspalveluiden vahvemmalla integraatiolla ja
yli palveluiden menevien hoitoketjujen kehittämisellä. Muissa sotepalveluissa
nettosäästötavoite on yhteensä 24,1 Me, joka perustuu ennaltaehkäisevien
palveluiden vahvistamiseen ja palvelutuotannon keventämiseen. Läpileikkaavissa eli
kaikille yhteisissä palveluissa nettosäästötavoitteena on 10,5 Me.
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Kehittämistoimenpiteitä on laajasti, mm. johtamisen kehittäminen ja
sairauspoissaolojen sekä sijaiskustannusten vähentäminen, rekrytoinnin kehittäminen
ja vuokralääkäreiden käytön vähentäminen, asiakasohjauksen ja hoidon tarpeen
arvioinnin kehittäminen, tilojen tehokas käyttö sekä hankintojen kehittäminen.
Tuottavuusohjelma sisältyi osana yhteistoimintaneuvotteluita, jotka on saatu
päätökseen. Näin ollen tuottavuusohjelma on kokonaisuudessaan mahdollista tuoda
yhtymähallituksen hyväksyttäväksi.

Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus
hyväksyy kuntayhtymän tuottavuusohjelman liitteen mukaisesti
edellyttää, että tuottavuusohjelman etenemisestä ja tuloksista
raportoidaan yhtymähallitukselle osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen
yhteydessä.

Päätös
Hyväksyttiin yksimielisesti Eemeli Peltosen esittämällä lisäyksellä, että
tuottavuusohjelman päivittämisen tarvetta tarkastellaan kesäkuussa kun koronan
talousvaikutukset tarkentuvat ja jäsenkuntien talouden kantokykyvystä saadaan
tarkentenut arvio.

Yhtymähallitus, 24.06.2020, § 105
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Tarsia
paivi.tarsia@keusote.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Tuottavuusohjelman raportointi kesäkuu 2020 FINAL 18.6.
Tuottavuusohjelman toimeenpano on käynnistynyt palvelualueilla. Kullekin hankkeelle
on nimetty vastuuhenkilö sekä projektipäällikkö. Joissakin hankkeissa on ollut
tarkoituksenmukaista nimetä useampi projektipäällikkö. Kustakin hankkeesta on
laadittu seurantakortti, jossa raportoidaan tehdyistä ja tulevista toimenpiteistä
sanallisesti, valittuja mittareita käyttäen sekä euromääräisesti. Euromääräisen
tavoitteen arviointi sisältää nykytilanteen sekä koko vuoden tilinpäätöstilanteen
arvioinnin. Ohjelman edetessä hankkeista on tarkoitus laatia yhteenveto, josta käy
koko ohjelman eteminen kokonaisuutena.
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Pääosissa hankkeista on käynnistynyt suunnittelu hankkeen läpiviemiseksi mutta
taloudellisia tuloksia ei ole vielä merkittävästi raportoitavissa. Lisäksi koronaepidemia
on vaatinut henkilöstön työpanoksen uudelleensuuntaamista välttämättömiin
toimenpiteisiin, mikä on hidastanut täytäntöönpanon aloitusta.
Hankkeiden etenemisestä raportoidaan yhtymähallitukselle jatkossa kuukausittain.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi tuottavuusohjelman tilanteen ja hyväksyy esitetyn
tuottavuusohjelman raportointimallin.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymähallitus, 01.09.2020, § 115
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Tarsia
paivi.tarsia@keusote.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Tuottavuusohjelman raportointi, heinäkuu 2020
Tuottavuusohjelma on päivitetty heinäkuun tilanteeseen.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi tuottavuusohjelman heinäkuun tilanteen.
Päätös
Merkittiin tiedoksi. Lisäksi hyväksyttiin yksimielisesti Eemeli Peltosen esittämä
lisäys: Kuntayhtymän hallitus ilmaisee vakavan huolensa tuottavuusohjelman
toteutumisesta ja velvoittaa viranhaltijat käynnistämään valmistelun uusien
sopeutustoimien etsimiseksi, jotka tuodaan päätöksentekoon myöhemmin.

Yhtymähallitus, 06.10.2020, § 135
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Tarsia
paivi.tarsia@keusote.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Tuottavuusohjelman raportointi, elokuu 2020
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Tuottavuusohjelman toteutumisesta raportoidaan yhtymähallitukselle kuukausittain.
Tuottavuusohjelman tavoitteena oli saada aikaan 8,0 Me:n säästöt vuonna 2020.
Ennusteen mukaan toimenpiteillä saadaan n. 5,6 Me:n säästöt. Lisäksi
erikoissairaanhoidon yhdyspintahankkeilla arvioidaan saatavan n. 2,6 Me:n säästö.
Yhtymähallitus velvoitti heinäkuun raportoinnin yhteydessä viranhaltijat
käynnistämään valmistelun uusien sopeutustoimenpiteiden etsimiseksi.
Lisäsopeutustoimenpiteet käsitellään yhtymähallituksessa omana kokonaisuutena
6.10.2020.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi tuottavuusohjelman elokuun tilanteen.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymähallitus, 27.10.2020, § 154
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Tarsia
paivi.tarsia@keusote.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Tuottavuusohjelman raportointi, syyskuu 2020
Tuottavuusohjelman toteutumisesta raportoidaan yhtymähallitukselle kuukausittain.
Tuottavuusohjelman tavoitteena oli saada aikaan 8,0 Me:n säästöt vuonna 2020.
Ennusteen mukaan toimenpiteillä saadaan n. 6,5 Me:n säästöt. Lisäksi
erikoissairaanhoidon yhdyspintahankkeilla arvioidaan saatavan n. 2,6 Me:n säästö.
Yhtymähallitus hyväksyi kokouksessaan 6.10.2020 § 136 tuottavuusohjelman
laajentamisen vuodelle 2020 siten, että eri toimenpitein tavoitellaan yhteensä 3,3 Me:
n säästöjä. Näillä toimenpiteillä tavoitellaan kokonaismenojen toteutumista
tilinpäätöksen 2019 tasolla.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi tuottavuusohjelman syyskuun 2020 tilanteen.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Yhtymähallitus, 08.12.2020, § 191
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Tarsia
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paivi.tarsia@keusote.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Tuottavuusohjelman raportointi, lokakuu 2020
Tuottavuusohjelman toteutumisesta raportoidaan yhtymähallitukselle kuukausittain.
Tuottavuusohjelman tavoitteena oli saada aikaan 8,0 Me:n säästöt vuonna 2020.
Ennusteen mukaan toimenpiteillä saadaan aikaan n. 6,5 Me:n säästöt. Lisäksi
erikoissairaanhoidon yhdyspintahankkeilla arvioidaan saatavan n. 2,6 Me:n säästö.
Yhtymähallituksen hyväksymistä tuottavuusohjelman laajentamistoimenpiteistä
tavoitellaan lisäksi 3,3 Me:n säästöjä vuonna 2020.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi tuottavuusohjelman lokakuun 2020 tilanteen.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Yhtymähallitus, 22.12.2020, § 203
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Tarsia
paivi.tarsia@keusote.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Tuottavuusohjelman raportointi, marraskuu 2020
Tuottavuusohjelman toteutumisesta raportoidaan yhtymähallitukselle kuukausittain.
Tuottavuusohjelman tavoitteena oli saada aikaan 8,0 Me:n säästöt vuonna 2020.
Ennusteen mukaan toimenpiteillä saadaan aikaan n. 6,6 Me:n säästöt. Lisäksi
erikoissairaanhoidon yhdyspintahankkeilla arvioidaan saatavan n. 2,6 Me:n säästö.
Yhtymähallituksen hyväksymistä tuottavuusohjelman laajentamistoimenpiteistä
tavoitellaan lisäksi 3,3 Me:n säästöjä vuonna 2020.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi tuottavuusohjelman marraskuun 2020 tilanteen.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Keski-Uudenmaan sote
Yhtymähallitus

Pöytäkirja
22.12.2020

24/2020

22 (27)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 204
Viranhaltijapäätökset

Hallintopäällikkö
Hankintapäätös:
§ 6 Sitoutuminen Sarastian Matkatoimistopalvelujen kilpailutukseen, 24.11.2020
Henkilöstöjohtaja
Hallintopäätös:
§ 24 Asiakasohjausyksikön nimikemuutokset 01.01.2021, 16.12.2020
Hankintapäätös:
§ 22 Asiantuntijapalvelusopimus Työterveyslaitos Työhyvinvointikysely Mitä kuuluu? -
kysely , 04.11.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 25 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä, palkan takaisinperintä, 16.12.2020
Kuntayhtymän johtaja
Hallintopäätös:
§ 36 Harjoittelusopimus Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hyvinvointiyksikkö (JAMK),
04.03.2020
§ 144 Aiesopimus tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatioyhteistyöstä Laurea
ammattikorkeakoulun ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän välillä, 07.12.2020
§ 145 Valtionavustushankkeiden ohjausryhmän täydentäminen, 07.12.2020
§ 150 Perhekeskuspalvelujen johtamisjärjestelmän muuttaminen 1.1.2021 lukien,
11.12.2020
§ 153 Koulutussopimus Keusote - HY lääketieteen laitos Clinicum (geriatria), 17.12.2020
§ 154 KVTES liitteiden 3 ja 4 palkkausjärjestelmä, 17.12.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 152 Sairaalapalveluiden tulosaluepäällikkö virka, 17.12.2020
Tutkimuslupapäätös:
§ 143 Tutkimuslupahakemus vakioidun toimintamallin kehittäminen Keusoten
intervallihoitoon omaishoidettavan toimintakyvyn tukemiseksi, 07.12.2020
§ 148 Tutkimuslupahakemus, tukiohjaajan rooli kehitysvammaisen osallisuuden
tukemisessa, 11.12.2020
§ 151 Tutkimuslupahakemus Lapsi suojelun kohteena- Lastensuojeluasiakkuuden
kriteerit käytännön sosiaalityössä, 11.12.2020
Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 50 Sosiaalityöntekijän virka, lastensuojelun sijaishuolto Hyvinkää, 07.12.2020
Palvelujohtaja, Ikäihmisten ja vammaisten palvelut
Hallintopäätös:
§ 19 Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetointihankkeen projektiryhmän
asettaminen, 05.12.2020
§ 20 Hinnankorotusesitys Esperi Care Oy tytäryhtiöineen kehitysvammaisten
asumisen palveluihin 1.1.2021 alkaen, 13.12.2020
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Palvelujohtaja, Miela
Henkilöstöpäätös:
§ 18 Esimiehen virka, lapsiperheiden kotipalvelu, 09.12.2020
palvelujohtaja, Terveyspalvelut ja sairaanhoito
§ 141 Apulaisylilääkärin virka, Keusoten kuntoutuskeskus, 08.12.2020
§ 142 Erikoislääkärin (fysiatri) virka, Keusoten kuntoutuskeskus, 08.12.2020
§ 143 Lääkärin virka, kotihoito, 10.12.2020
Tuusulan perhetukikeskuksen esimies
Hankintapäätös:
§ 2 Leasing-auton hankinta, 08.12.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 3 Vastaavan ohjaajan Katja Keitaanniemen ovo-korvaus, 08.12.2020
Talous- ja hallintojohtaja
Hallintopäätös:
§ 15 Tilapäislainan ottaminen 27.11.2020 - 22.12.2020, 04.12.2020
Tietohallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 73 Päätös hankintaoikaisuvaatimukseen, 04.12.2020
§ 74 Pääkäyttäjäpalvelun hankinta Keusoten Effica sosiaalipalvelut järjestelmälle
TietoEvryltä, 16.12.2020
Ympärivuorokautisten palvelujen päällikkö
Hallintopäätös:
§ 14 Ikääntyneiden ympärivuorokautisten palvelujen esimiesten sijaisten
määrääminen, 17.12.2020
Hankintapäätös:
§ 13 Esimiehen virka, Kiljalvan sairaala, 17.12.2020
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava
yhtymähallituksen päätettäväksi.
Äänestykset
Jaa =Eemeli Peltosen esitys: ”Yhtymähallitus päättää ottaa kuntayhtymän johtajan
hallintopäätöksen ’§ 154: KVTES liitteiden 3 ja 4 palkkausjärjestelmä’
yhtymähallituksen päätettäväksi. Samalla yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin
sisälly muita päätöksiä, jotka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.” Ei =
Asiassa ei käytetä otto-oikeutta
Jaa
Paula Vilhunen
Erkki Laukkanen
Maiju Tapiolinna
Kati Lepojärvi
Arto Järvinen
Eemeli Peltonen
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Ei
Helinä Perttu
Aki Korpela
Tapio Havula
Pauliina Naala
Annika Kokko
Sirkka Rousu
Virpi Räty
Kallepekka Toivonen
Anna Helin
Liljan-Kukka Runolinna
Ruut Sjöblom
Tyhjä
Arto Lindberg
Juha Virkki
Kokouskäsittely
Eemeli Peltonen esitti Erkki Laukkasen kannattamana, että
"Yhtymähallitus päättää ottaa kuntayhtymän johtajan hallintopäätöksen ’§ 154: KVTES
liitteiden 3 ja 4 palkkausjärjestelmä’ yhtymähallituksen päätettäväksi. Samalla
yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly muita päätöksiä, jotka olisi otettava
yhtymähallituksen päätettäväksi."
Puheenjohtaja totesi, että koska käsittelyn kuluessa oli tehty kannatettu muutosesitys,
on asiasta äänestettävä. Äänestystavaksi valittiin sähköinen äänestys.
Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksesta äänestysjärjestys.
Ne, jotka kannattivat Peltosen esitystä, äänestivät JAA. Ne, jotka kannattivat sitä, ettei
otto-oikeutta käytetä, äänestivät EI. Äänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä, 11 EI-ääntä ja
2 TYHJÄ-ääntä.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan äänestyksen jälkeen.
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§ 205
Tiedonantoja
KEUDno-2020-199
Aluehallintoviraston ja Valviran päätökset ja ilmoitukset yksityisen terveydenhuollon
palvelujen tuottamisesta.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Muutoksenhakukielto
§196, §197, §201, §202, §203, §204, §205
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
§198, §199, §200
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

