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§ 13
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 7.2.2020 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 Anna Helin ja Kallepekka Toivonen.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kallepekka Toivonen
ja Heta Ravolainen-Rinne.
Ennen varsinaisten kokousasioiden käsittelyä Silja Wahlsten esitteli sosiaalisen
kuntoutuksen kilpailuttamista, Sannamari Nousiainen ja Olli Tolkki NHG:
stä palveluverkkoselvityksen tilannetta, Susanna Pitkänen hoitotarvikejakelun
toimintamallin uudistamista, kotisairaalatoimintaa ja asumispalveluyksiköiden
lääkäritukea sekä Päivi Tarsia, Erja Pentti, Susanna Pitkänen, Tiina Salminen ja Päivi
Autere alustavia tilinpäätöstietoja.
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Yhteistyötoimikunta, § 6,30.01.2020
Yhtymähallitus, § 14, 04.02.2020
§ 14
Yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistäminen
KEUDno-2020-171
Yhteistyötoimikunta, 30.01.2020, § 6
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Autere
paivi.autere@keusote.fi
henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Yhteistoimintamenettely
Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymässä kehitetään kuntalaisille tuotettavia sosiaali- ja
terveyspalveluja alueellisesti vuoden 2020 aikana. Palveluja järjestellään uudelleen ja
toimintatapoja harmonisoidaan ja yhdenmukaistetaan. Mikäli muutoksilla on
henkilöstövaikutuksia palvelussuhteen ehtoihin mm. muutokset työn tekemisen
paikkaan, tehtäväkuvaan, nimikkeeseen, työaikaan yms. nämä muutokset ovat
yhteistoimintamenettelyn piirissä. Toimenpiteet voivat kohdentua yksittäisestä
työntekijästä aina organisaatiomuutokseen asti.
Hyvin toteutettu yhteistoiminta tukee muutoksen johtamista ja toteuttamista, poistaa
henkilöstön epävarmuutta ja epätietoisuutta, lisää avoimuutta ja osallisuutta sekä
sitouttaa henkilöstöä mukaan muutoksen toteuttamiseen. Yhteistoiminta toteuttaa
lakisääteisen velvoitteen ja luo täten tehtäville muutoksille perustan.
Yhteistoimintamenettely tarkoittaa neuvottelua ja kuulemista, jossa työnantajan
neuvottelee valmisteilla olevien toimenpiteiden perusteista, vaikutuksista ja
vaihtoehdoista ennen kuin asia ratkaistaan.
Kuntayhtymässä on meneillään kartoitus palvelualueilla tapahtuvista
kehittämistoiminnasta, jotka kuuluvat yhteistoimintamenettelyn piiriin.
Yhteistoimintamenettely tullaan hoitamaan kuntayhtymätasoisesti Lain työnantajan ja
henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa § 4 mukaisesti.
Yhteistoimintaneuvottelujen tarkoituksena ei ole irtisanomiset eikä lomautukset.
Yhtymähallitus käsittelee asiaa 4.2.2020 kokouksessaan. Yhtymähallituksen päätöksen
ja palvelualueilta saatavan kartoituksen jälkeen henkilöstöpalvelut kutsuu tarvittavat
tahot yhteistoimintaneuvotteluun. Neuvottelujen aloituksen tavoiteaikatauluna
pidetään 10.2.2020.
Henkilöstöjohtaja Päivi Autere esittelee yhteistyötoimikunnalle asiaa.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Autere, henkilöstöjohtaja
Yhteistyötoimikunta merkitsee yhteistoimintaneuvottelumenettelyn tiedoksi.
Päätös
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Merkittiin tiedoksi.

Yhtymähallitus, 04.02.2020, § 14
Valmistelija / lisätiedot:
Petja Harakka, Matleena Ylitalo
petja.harakka@keusote.fi, matleena.ylitalo@keusote.fi
lakimies, erityisasiantuntija
Kuuden kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisvastuu siirtyi Keski-
Uudenmaan sote -kuntayhtymälle 1.1.2019 alkaen ja samalla kuntayhtymään siirtyi
kunnista tuhansia työntekijöitä. Kuntayhtymässä ollaan kehittämässä kuntalaisille
tuotettavia sosiaali- ja terveyspalveluja alueellisesti vuoden 2020 aikana.
Kuntayhtymällä on tarve yhdenmukaistaa toimintoja ja toimintatapoja sekä järjestellä
palveluja uudelleen siten, että ne tuotetaan taloudellisesti ja sovitetaan parhaiten
vastaamaan kuntayhtymän palvelutehtävää. Mikäli muutoksilla on
henkilöstövaikutuksia palvelussuhteen ehtoihin mm. muutokset työn tekemisen
paikkaan, tehtäväkuvaan, nimikkeeseen, työaikaan yms. nämä muutokset ovat
yhteistoimintamenettelyn piirissä. Toimenpiteet voivat kohdentua yksittäisestä
työntekijästä aina organisaatiomuutokseen asti.
Kuntayhtymässä on meneillään kartoitus palvelualueilla suunnitelluista toiminnan
kehittämistoimenpiteistä, jotka kuuluvat yhteistoimintamenettelyn piiriin.
Yhteistoimintamenettely tullaan hoitamaan kuntayhtymätasoisesti työnantajan ja
henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 4 §:n mukaisesti.
Toimintojen ja toimintatapojen yhtenäistämisellä sekä palvelujen uudelleen
järjestämisellä ei tavoitella työvoiman käytön vähentämistä eli irtisanomisia,
lomautuksia tai osa-aikaistamisia.
Kunnallisen yhteistoimintalain mukaan yhteistoiminnan tavoitteena on antaa
henkilöstölle mahdollisuus yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa osallistua
kunnan toiminnan kehittämiseen ja antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa
työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun sekä samalla edistää
kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua.
Ennen kuin työnantaja ratkaisee yhteistoiminnassa käsiteltävän asian, hänen on
neuvoteltava yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi valmisteilla
olevan toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista ainakin niiden
työntekijöiden kanssa, joita asia koskee.
Henkilöstöpalvelut koostaa palvelualueilta saatavat toiminnan kehittämistoimenpiteet
yhteen sekä valmistelee niiden pohjalta henkilöstön edustajille annettavan
neuvotteluesityksen. Keskitettyjä neuvotteluja on suunniteltu käytävän vähintään
kuuden viikon ajan. Yhteistoimintavelvoitteen täyttämisen jälkeen tehdään erikseen
päätökset koskien neuvottelun kohteena olleita asioita. Neuvottelut jatkuvat
palvelualueilla, työyhteisöissä sekä yksilötasolla tarpeen mukaan.
Asia on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 30.1.2020 § 6.
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Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän yhtymähallitus
päättää:
käynnistää työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa
annetun lain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut
valtuuttaa henkilöstöjohtajan antamaan neuvotteluja koskevan
neuvotteluesityksen
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
Johtoryhmä, pääluottamusmiehet, palvelussuhdepäällikkö
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§ 15
Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymän täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen sekä
lastensuojelun ja jälkihuoltonuorten taloudellisen tuen myöntämisohje 1.3.2020 alkaen
KEUDno-2020-79
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Salminen, Nina Tommola, Suvi Salin
tiina.salminen@keusote.fi, nina.tommola@keusote.fi, suvi.salin@keusote.fi
palvelujohtaja, aikuisten päihde-, mielenterveys-, sosiaalipalvelujen päällikkö,
lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon päällikkö
Liitteet

1 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen
sekä lastensuojelun ja jälkihuoltonuorten taloudellisen tuen myöntämisohje 1.3.2020
alkaen päivitetty 26.2.2020
Toimeentulotuesta annettua lakia muutettiin vuonna 2015 niin, että jatkossa
perustoimeentulotukea myönnettiin Kelasta. Vastuu perustoimeentulotuen
myöntämisestä siirtyi Kelalle 1.1.2017 ja samalla täydentävä ja ehkäisevä
toimeentulotuki jäivät kuntiin. Kuntayhtymässä laadittiin suuntaviivat
toimeentulotukikäytäntöjen yhtenäistämiseksi ja asiakkaiden tasavertaisen kohtelun
edistämiseksi. Ohjeet harkinnanvaraisen toimeentulotuen myöntämiselle perustuivat
kuntayhtymässä jo olemassa oleviin käytäntöihin ja toimintaohjeisiin ja yhteiset Keski-
Uudenmaan Sote-Kuntayhtymän ohjeet otettiin käyttöön 1.1.2019 alkaen (21.11.2018
§ 133 hyväksytty Kuntayhtymän hallituksessa)
Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisohjeeseen 2020 on liitetty
lastensuojelun ja jälkihuoltonuorten taloudellisen tuen myöntämisohje sekä ohjetta
on muokattu ja täydennetty puuttuvin osin ohjeesta 2019. Työntekijöiden on sekä
aikuissosiaalityössä että lastensuojelussa tärkeää olla tietoisia molemmissa
palveluissa myönnettävistä taloudellisista tukitoimista asiakkaiden yhdenvertaisuuden
ja yksilöllisyyden huomioimiseksi.
Sosiaali- ja terveysministeriön oppaan mukaan kunnilla on mahdollisuus antaa omia
soveltamisohjeita toimeentulotuesta. Näiden ohjeiden osalta tulee kuitenkin ottaa
huomioon, että ne eivät saa rajoittaa viranhaltijoiden päätösvaltaa harkittaessa
perheen tai yksilön oikeutta toimeentulotukeen tai muutoinkaan olla ristiriidassa
lainsäädännön kanssa. Ohjeiden tarkoituksena on siten lähinnä korostaa
yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumista kunnassa. Ohjeilla ei voida sivuuttaa lain
säännöksiä. Viranhaltijoiden on päätösvaltaa käyttäessään noudatettava, mitä
lainsäädännössä on määrätty.
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän alueella on tarkoituksenmukaista yhtenäistää
myös lastensuojelulain mukaisesti myönnettävät avohuollon taloudelliset tukitoimet,
jotka perustuvat aina lapsen edun mukaiseen harkintaan ja perheen
kokonaistilanteen huomioimiseen perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta.
Lastensuojelun avohuollon taloudellisten tukitoimien ohjaavana ohjeena ovat
lastensuojelulaki 35 § Toimeentulon ja asumisen turvaaminen sekä 36 § 2
Lastensuojelun avohuollon tukitoimet.
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Kunnan on järjestettävä jälkihuollon piirissä oleville nuorille viivytyksettä riittävä
taloudellinen tuki, kun riittämätön toimeentulo on esteenä nuoren kuntoutumiselle.
Myös Ilman huoltajaa Suomeen tulleet, alaikäiset toimeentulotuen hakijat
rinnastetaan jälkihuoltonuoriin siihen saakka, kunnes he täyttävät 21 vuotta.

Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymähallitus päättää
hyväksyä liitteenä olevan Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän täydentävän ja
ehkäisevän toimeentulotuen sekä lastensuojelun ja jälkihuoltonuorten
taloudellisen tuen myöntämisohjeen 1.3.2020 alkaen.
että uusi ohje korvaa tällä hetkellä käytössä olevat toimeentulotuen sekä
lastensuojelun ja jälkihuoltonuorten taloudellisen tuen myöntämisohjeet
1.3.2020 alkaen
oikeuttaa lasten, nuorten ja perheiden ja aikuisten mielenterveys-, päihde- ja
sosiaalipalveluista vastaavan palvelujohtajan tekemään ohjeeseen
teknisluonteisia korjauksia
Äänestykset
Jaa
Kati Lepojärvi
Kallepekka Toivonen
Juha Virkki
Sirkka Rousu
Annika Kokko
Paula Vilhunen
Pauliina Naala
Anna Helin
Erkki Laukkanen
Tapio Havula
Sanna-Kaisa Patjas
Arto Lindberg
Heta Ravolainen-Rinne
Liljan-Kukka Runolinna
Virpi Räty
Ei
Maiju Tapiolinna
Arto Järvinen
Kokouskäsittely
Arto Järvinen esitti Maiju Tapiolinnan kannattamana, että esityslistan esittelytekstistä
ja myöntämisohjeen kohdasta 7.1. Maahanmuuttajanuoret poistetaan lause ”Myös
ilman huoltajaa Suomeen tulleet, alaikäiset toimeentulotuen hakijat rinnastetaan
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jälkihuoltonuoriin siihen saakka, kunnes he täyttävät 21 vuotta”. Puheenjohtaja totesi,
että koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on
äänestettävä. Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka
kannattavat Järvisen esitystä äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 17
JAA-ääntä ja 2 EI-ääntä.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
palvelujohtaja lasten, nuorten ja perheiden palvelut, aikuisten mielenterveys-, päihde-
ja sosiaalipalvelut, lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon palvelujen päällikkö,
aikuisten päihde- ja mielenterveys ja sosiaalipalvelujen päällikkö, aikuissosiaalityön
esimiehet, lastensuojelun avohuollon palvelujen esimiehet
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§ 16
Tilinpäätös 2019
KEUDno-2020-252
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Tarsia
paivi.tarsia@keusote.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

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

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

Keski-Uudenmaan sote
Yhtymähallitus

Pöytäkirja
04.02.2020

2/2020

13 (20)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 17
Asiakasmaksut 2020
KEUDno-2020-255
Valmistelija / lisätiedot:
Sanna Kaukua
sanna.kaukua@keusote.fi
talouspäällikkö, yhtymän johto
Liitteet

1 Asiakasmaksut 2020 (1)
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
säännökset 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. Maksujen enimmäismäärät ja tulorajat tarkistetaan
joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti.
Edellinen indeksitarkistus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin on tehty
vuonna 2018.
Valtioneuvosto on muuttanut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua
asetusta 1.1.2020 lukien. Tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäismääriin ei tehdä
indeksitarkistuksia vuosille 2020-2021, sillä kansaneläkeindeksi on pysynyt samana
kuin edellisellä tarkistuskerralla vuonna 2017. Kyseiset maksut pysyvät siten ennallaan.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut oheisen
liitteen mukaan. Asiakasmaksut tulevat voimaan 1.1.2020 kuitenkin siten, että
harkinnanvaraiset asiakasmaksut tulevat voimaan 1.3.2020.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
Palvelualuejohtajat, talouspäälliköt, osto-myynti-tiimin palveluesimies
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§ 18
Vuoden 2020 käyttösuunnitelma
KEUDno-2020-87
Valmistelija / 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
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.
Tiedoksi
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat, palvelualueet
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§ 19
Tilapäislainapäätöksen tarkistaminen
KEUDno-2020-111
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Tarsia
paivi.tarsia@keusote.fi
talous- ja hallintojohtaja
Kuntayhtymän valtuusto on päättänyt 13.12.2018 § 55, että kuntatodistusrahoitusta
voi olla kerrallaan käytössä enintään 30 miljoonaa euroa yhdeltä tai useammalta
rahoittajalta. Sopimus kuntatodistusohjelman liikkeeseen laskemisesta on tehty
Kuntarahoitus Oy:n kanssa.
Kuntayhtymän toiminnan vakiintuessa on ilmennyt, että maksuvalmiuden
turvaamiseksi tarvitaan kausittain suurempaa tilapäislainavaltuutusta.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuuston 13.12.2018 § 55
päätöstä tarkistetaan siten, että kuntatodistusrahoitusta voi olla käytössä kerrallaan
enintään 80 miljoonaa euroa.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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§ 20
Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiökokousedustajan nimeäminen
KEUDno-2020-271
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Tarsia
paivi.tarsia@keusote.fi
talous- ja hallintojohtaja
Kuntayhtymän yhtymähallitus päätti 9.4.2019 § 49 hankkia yhden Hyvinkään
kaupungin luovuttaman Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n (KUUMA ICT)
osakkeen sidosyksikköaseman saavuttamiseksi. Tässä yhteydessä ei valittu
yhtiökokousedustajaa.
Seuraava varsinainen yhtiökokous pidetään Keravan kaupungintalolla 29.4.2020 klo
13.00.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää nimetä Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n
yhtiökokousedustajaksi tietohallintojohtaja Antti Ylä-Jarkon.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy, tietohallintojohtaja
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§ 21
Viranhaltijapäätökset
Henkilöstöjohtaja
Hallintopäätös:
§ 1 Nimikemuutokset 14.1.2020, 14.01.2020
§ 3 Nimikemuutokset 29.1.2020, 29.01.2020
§ 28 Päätös palkan takaisin perimisestä, 20.12.2019
Hankintapäätös:
§ 29 LaaS -palvelun (leadership as a service) hankinta, 20.12.2019
Kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö
Hallintopäätös:
§ 2 Yksityisen sosiaalipalveluntuottajan rekisteröinti/Hoiva Mehiläinen Oy/kotihoito,
16.01.2020
§ 3 Yksityisen sosiaalipalveluntuottajan rekisteröinti/Tasokoti Oy, 16.01.2020
§ 4 Yksityisen sosiaalipalveluntuottajan rekisteröinti/Tmi NonaFysio, 16.01.2020
Hankintapäätös:
§ 5 Väliaikainen sopimus Tuusulan päivätoiminnan ja pesupalvelun kuljetuspalvelusta
/ Autoilija Jari Kaukonen, 20.01.2020
Kuntayhtymän johtaja
Hallintopäätös:
§ 2 Toimien perustaminen 14.1.2020, 16.01.2020
§ 230 Sosiaali- ja terveystoimen kustannukset keskisuurissa kunnissa ja
kuntayhtymissä vuonna 2019, 10.12.2019
Hankintapäätös:
§ 232 Puhtaanapidon tarvikkeet, sitoutuminen Hansel Oy:n tulevaan
puitesopimukseen (KEUDno-2019-1242), 18.12.2019
Lastensuojelun avohuollon esimies, Nurmijärvi
§ 1 Täydentävän työvoiman hankinta Nurmijärven lastensuojeluun Linnansuoja Oy:
stä, 17.01.2020
palvelujohtaja, Terveyspalvelut ja sairaanhoito
Hallintopäätös:
§ 33 Väliaikainen sopimus neuropsykologisen tutkimuksen ja kuntoutuspalvelun
hankinnasta, 12.12.2019
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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§ 22
Tiedonantoja
KEUDno-2019-1100
Yhtymähallitukselle tiedoksi saapuneet aluehallintoviraston ja Valviran päätökset ja
ilmoitukset yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§13, §14, §19, §22
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
§15, §17, §18, §20, §21
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

