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Hyvinkään ja Järvenpään kaupungit sekä Mäntsälän, Nurmijärven Pornaisten
ja Tuusulan kunnat ovat vuosina 2015 – 2017 yhteishankkeessa määrittäneet
Keski-Uudenmaan alueellisen sosiaali- ja terveyspalveluiden ohjausmallin
pääperiaatteet. Pääperiaatteissa on luotu suuntaviivat Keski-Uudenmaan
sote-mallille (kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden alueellinen järjestämisja tuottamismalli) ja ne on hyväksytty hankkeen poliittisessa ohjausryhmässä
8.12.2016. Keski-Uudenmaan sote-mallin taustalla on yhteisesti havaittu tarve toiminnalliseen ja asiakashyötyjen näkökulmasta tapahtuvaan kehittämiseen. Taustalla on myös sote- ja maakuntauudistus, jonka on tarkoitus tulla
voimaan 1.1.2019.
Keski-Uudenmaan sote-mallia ohjaavat asiakas- ja tuotantonäkökulmat. Sen
tavoitteena on asiakashyötyjen saavuttamisen ja taloudellisten hyötyjen realisoitumisen mahdollistaminen alueella. Valmis malli on yhteensopiva valtakunnallisen sote-uudistuksen tiedossa olevien rakenteiden kanssa ja mahdollistaa jatkossa muokkaamisen erilaisiin tulevan Uudenmaan maakunnan rooleihin.
Hankekunnat ovat selvittäneet Keski-Uudenmaan sote-mallin toteuttamisen
vaihtoehtoja. Selvitettävinä vaihtoehtoina ovat olleet sopimusperusteiset yhteistyömallit sekä kuntayhtymämalli. Kevään 2017 aikana vaihtoehtoja on
käsitelty hankeryhmissä, hankkeen johtoryhmässä ja ohjausryhmässä sekä
kuntien yhteisessä valtuustoseminaarissa. Prosessin perusteella hankkeen ohjausryhmä päätti 29.3.2017 esittää kuntien valtuustojen hyväksyttäväksi järjestämiskuntayhtymämallia. Ohjausryhmän esityksen mukaan jokainen kunta
vie päätösesityksen omana päätöksenään sitomatta sitä muiden kuntien päätökseen.
Palveluiden järjestäminen ja tuotanto kuntayhtymämallissa
Järjestämiskuntayhtymämallissa kuntayhtymään on keskitetty palveluiden
järjestäminen siten, että se sisältää palveluiden johdon, ohjauksen ja kehittämistoiminnot. Palveluiden tuotanto tapahtuu kunnissa asiakasryhmittäin ja
tuotannoittain hajautetusti yli organisaatiorajojen. Palvelut järjestetään pääosin nykyisen henkilöstön toimesta ja nykyisissä tiloissa ja palvelua tuottavan henkilöstön työnantajana toimii nykyinen työnantaja.
Kuntayhtymän perustamisen jälkeen kuntayhtymä ja kunnat vastaavat KeskiUudenmaan sote-mallin loppuunsaattamisesta hankkeen työsuunnitelman
mukaisesti. Keski-Uudenmaan sote-hankkeen valmisteluryhmät jatkavat
toimintaansa kuntien ja kuntayhtymän välillä solmittavan sopimuksen perus-

teella. Kuntayhtymän edustajat osallistuvat valmisteluryhmiin ja ohjausryhmän muodostaa jatkossa yhtymähallitus.
Kuntayhtymä ohjaa kunnissa tapahtuvaa palvelutuotantoa kuntien kanssa
tehtävän palvelujen järjestämissopimuksen ja vahvistamiensa ohjeiden perusteella. Näiden pohjana toimii kuntien ja kuntayhtymän yhdessä tekemä
järjestämissuunnitelma. Järjestämissuunnitelma ja palvelujen järjestämissopimus ovat Keski-Uudenmaan sote-mallin periaatteiden mukaisia ja toteuttavat sen tavoitteita.
Kuntayhtymässä toimii sen johtamisen ja hallinnoinnin edellyttämä, suppea
henkilöstö. Tarvittavista johto- ja hallintohenkilöstön siirroista solmitaan
erillinen henkilöstön siirtosopimus. Kuntien kyseisiin palveluihin liittyvät
sopimukset siirretään kuntayhtymälle tarvittavassa laajuudessa, erillisten siirtosopimusten perusteella.
Kuntayhtymän toiminnasta aiheutuvat kustannukset rahoitetaan jäsenkuntien
suorittamilla maksuosuuksilla sekä muilla mahdollisilla tuloilla. Jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät jäsenkuntien käyttämien palvelujen mukaan.
Kuntayhtymän perustaminen ja tehtävät
Perustettavan Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän
tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta alueensa väestölle yhdenvertaisilla periaatteilla ne sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, jotka eri lakien
mukaan ovat jäsenkuntien järjestämisvastuulla. Kunnan kyseisten palvelujen
järjestämisvastuu siirtyy kuntayhtymälle edellä olevan mukaisesti. Kuntayhtymän toimielin toimii perustamisen jälkeen sosiaalihuoltolain (1982/710) 6
§:n mukaisena sosiaalihuollosta vastaavana ja kansanterveyslain (66/1972) 6
§:n mukaisena terveydenhuollosta vastaavana toimielimenä. Kuntien sosiaali- ja terveyslautakunnat jatkavat tuotantolautakuntina kuntien hallintosäännöissä tarkemmin määritellyn mukaisesti.
Kyseessä on vapaaehtoinen kuntayhtymä. Kuntayhtymä ei ole erikoissairaanhoitolain mukainen sairaanhoitopiiri eikä kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukainen erityishuoltopiiri, vaan näiden tehtävät hoidetaan voimassa olevien sopimusten mukaisesti.
Palvelut toteutetaan väestön tarpeet huomioon ottaen lähellä palvelujen käyttäjiä tukien asukkaiden itsenäistä arjessa selviytymistä. Järjestämisvastuuseen kuuluvat ehkäisevät, korjaavat ja hoitavat, kuntouttavat sekä muut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhtenäisenä kokonaisuutena.
Kuntayhtymän perustamisesta solmitaan liitteen 1 mukainen perustamissopimus perustamisen hyväksyneiden kuntien kesken. Kuntayhtymän toimintaperiaatteet ovat Keski-Uudenmaan sote-mallin ja liitteen 2 mukaisen taustamuistion mukaiset. Kuntayhtymälle valmistellaan erillinen hallintosääntö
toiminnan tarkempaa sääntelyä varten. Näin ollen perussopimuksen tulee olla mahdollistava, jotta edellä mainituin sopimuksin ja hallintosäännöllä voidaan tarkoituksenmukaisesti ohjata kuntayhtymän toimintaa perussopimusta
muuttamatta.

Liitteenä kuntayhtymän perussopimus ja Keski-Uudenmaan sote / perussopimuksen taustamuistio liitteineen
Lisätiedot: Pirjo Vainio, p. 040 314 4401
Ehdotus
Kj

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
–

Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän
perustamisesta liitteenä olevan perussopimuksen ja sen taustamuistion mukaisesti

–

siirtää sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun, lukuun
ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa, eläinlääkintähuoltoa ja
työterveyshuoltoa sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tehtäväksi annettuja erikoissairaanhoidon
palveluja ja Eteva kuntayhtymän tehtäväksi annettuja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisia palveluja,
Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle 1.1.2018 lukien

–

että kuntayhtymän perussopimus tulee kuntaa sitovaksi, vaikka
osa kunnista jättäisi sen hyväksymättä ja valtuuttaa tällaisessa
tapauksessa kunnanhallituksen muokkaamaan perussopimuksen niin, että se kattaa vain sen hyväksyneet kunnat

–

valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään muut järjestämisvastuun siirron ja kuntayhtymän toiminnan käynnistämisen edellyttämät tarkemmat sopimukset ja

–

valtuuttaa Keski-Uudenmaan sote-hankkeen ohjausryhmän
valmistelemaan kuntayhtymän hallintosäännön ja jatkamaan
toiminnan käynnistymisen valmistelua kunnes kuntayhtymän
valtuusto ja hallitus on valittu.

Tämä päätös voidaan panna täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Pirjo Vainio oli asiantuntijana kokouksessa.
_________

Valt § 57/8.5.2017
Ehdotus

Valtuusto päättää
–

Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän
perustamisesta liitteenä olevan perussopimuksen ja sen taustamuistion mukaisesti

–

siirtää sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun, lukuun
ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa, eläinlääkintähuoltoa ja
työterveyshuoltoa sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tehtäväksi annettuja erikoissairaanhoidon
palveluja ja Eteva kuntayhtymän tehtäväksi annettuja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisia palveluja,
Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle 1.1.2018 lukien

–

että kuntayhtymän perussopimus tulee kuntaa sitovaksi, vaikka
osa kunnista jättäisi sen hyväksymättä ja valtuuttaa tällaisessa
tapauksessa kunnanhallituksen muokkaamaan perussopimuksen niin, että se kattaa vain sen hyväksyneet kunnat

–

valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään muut järjestämisvastuun siirron ja kuntayhtymän toiminnan käynnistämisen edellyttämät tarkemmat sopimukset ja

–

valtuuttaa Keski-Uudenmaan sote-hankkeen ohjausryhmän
valmistelemaan kuntayhtymän hallintosäännön ja jatkamaan
toiminnan käynnistymisen valmistelua kunnes kuntayhtymän
valtuusto ja hallitus on valittu.

--Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Jussi Salonen esitti valtuustoryhmien yhteisenä esityksenä, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
Päätös

Valtuusto päätti
–

palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että asiasta
päätetään valtuuston 29.5. pidettävässä ylimääräisessä kokouksessa.

Kokous keskeytettiin neuvottelutauon ajaksi klo 19.10–20.05.
Ilmari Sjöblom ja Antti Seppälä poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.10. Seppälän tilalle tuli Kokoomuksen 7. varavaltuutettu
Jouko Riola.
__________
Khall § 202/15.5.2017
Ehdotus
Kj

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee asiaa 17.5.2017.

Kunnanhallitus päättää
–

ottaa asian valtuuston 29.5.2017 pidettävän kokouksen esityslistalle

–

Päätös

tehdä ehdotuksensa valtuustolle 22.5.2017 pidettävässä kokouksessa.

Ehdotus hyväksyttiin.
___________

Soteltk § 43/17.5.201

Ehdotus
Stj

Keski-Uudenmaan sote-hankkeen hanketoimisto on valmistellut kunnanhallituksen ja valtuuston asiatekstissä olevan esityksen Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustamisesta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
VALTUUSTOLLE, että VALTUUSTO
–

päättää Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustamisesta liitteenä olevan perussopimuksen ja
sen taustamuistion mukaisesti

–

siirtää sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun, lukuun
ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa, eläinlääkintähuoltoa ja
työterveyshuoltoa sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tehtäväksi annettuja erikoissairaanhoidon
palveluja ja Eteva kuntayhtymän tehtäväksi annettuja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisia palveluja,
Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle 1.1.2018 lukien

–

että kuntayhtymän perussopimus tulee kuntaa sitovaksi, vaikka
osa kunnista jättäisi sen hyväksymättä ja valtuuttaa tällaisessa
tapauksessa kunnanhallituksen muokkaamaan perussopimuksen niin, että se kattaa vain sen hyväksyneet kunnat

–

valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään muut järjestämisvastuun siirron ja kuntayhtymän toiminnan käynnistämisen edellyttämät tarkemmat sopimukset ja

–

valtuuttaa Keski-Uudenmaan sote-hankkeen ohjausryhmän
valmistelemaan kuntayhtymän hallintosäännön ja jatkamaan
toiminnan käynnistymisen valmistelua kunnes kuntayhtymän
valtuusto ja hallitus on valittu.

___
Eetu Niemelä esitti että sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen VALTUUSTOLLE että VALTUUSTO päättää
–

hylätä esityksen Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustamisesta

–

säästyneet resurssit käytetään vireillä olevien hankkeiden loppuun saattamiseen ja palvelujen kehittämiseen.

Heidi Grundström, Jukka Keränen, Mirka Kovalainen ja Erja SareniusSalmenkivi kannattivat esitystä.
Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja esitti toimitettavaksi
asian ratkaisemiseksi nimenhuutoäänestyksen. Äänestysesitykseksi hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, jonka mukaan esittelijän ehdotusta kannattavat
äänestävät “jaa” ja jos “ei” voittaa, Niemelän sitys on tullut sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseksi.
Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotusta kannattivat jäsenet Kiuru ja
Mäensivu ja Niemelän esitystä jäsenet Grundström, Keränen, Kovalainen,
Niemelä, Ruotsalainen, Sarenius-Salmenkivi ja Juntunen
Puheenjohtaja totesi sosiaali- ja terveyslautakunnan päättäneen äänin 7 - 2
hyväksyä asiassa Niemelän esityksen.
Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti äänin 7 - 2 esittää kunnanhallitukselle ja
edelleen VALTUUSTOLLE että VALTUUSTO päättää
–

hylätä esityksen Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustamisesta.

–

säästyneet resurssit käytetään vireillä olevien hankkeiden loppuun saattamiseen ja palvelujen kehittämiseen.

_________
Khall § 230/22.5.2017
Ehdotus
Kj

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
–

Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän
perustamisesta liitteenä olevan perussopimuksen ja sen taustamuistion mukaisesti

–

siirtää sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun, lukuun
ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa, eläinlääkintähuoltoa ja
työterveyshuoltoa sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tehtäväksi annettuja erikoissairaanhoidon
palveluja ja Eteva kuntayhtymän tehtäväksi annettuja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisia palveluja,
Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle 1.1.2018 lukien

–

että kuntayhtymän perussopimus tulee kuntaa sitovaksi, vaikka
osa kunnista jättäisi sen hyväksymättä ja valtuuttaa tällaisessa
tapauksessa kunnanhallituksen muokkaamaan perussopimuksen niin, että se kattaa vain sen hyväksyneet kunnat

–

valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään muut järjestämisvastuun siirron ja kuntayhtymän toiminnan käynnistämisen edellyttämät tarkemmat sopimukset ja

–

valtuuttaa Keski-Uudenmaan sote-hankkeen ohjausryhmän
valmistelemaan kuntayhtymän hallintosäännön ja jatkamaan
toiminnan käynnistymisen valmistelua kunnes kuntayhtymän
valtuusto ja hallitus on valittu.

Tämä päätös voidaan panna täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
--Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Pasi Huuhtanen Ari Nymanin
kannattamana teki seuraavan muutosesityksen:
”Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
–

hylätä esityksen Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustamisesta

–

säästyneet resurssit käytetään vireillä olevien hankkeiden loppuun saattamiseen ja palvelujen kehittämiseen.”

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja esitti toimitettavaksi
asian ratkaisemiseksi nimenhuutoäänestyksen. Äänestysesitykseksi hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, että ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne, jotka kannattavat Huuhtasen tekemää muutosesitystä,
äänestävät ”ei”.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä (Friman, Heinänen, Heiskanen, Koivunen, Kuusisto, Mäki-Kuhna, Sorri ja Kervinen) ja 3 ei-ääntä
(Huuhtanen, Nyman ja Seppälä). Puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotus tuli
kunnanhallituksen päätökseksi äänin 8–3.
Päätös

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
–

Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän
perustamisesta liitteenä olevan perus-sopimuksen ja sen taustamuistion mukaisesti

–

siirtää sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun, lukuun
ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa, eläinlääkintähuoltoa ja
työterveyshuoltoa sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tehtäväksi annettuja erikoissairaanhoidon
palveluja ja Eteva kuntayhtymän tehtäväksi annettuja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisia palveluja,

Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle 1.1.2018 lukien
–

että kuntayhtymän perussopimus tulee kuntaa sitovaksi, vaikka
osa kunnista jättäisi sen hyväksymättä ja valtuuttaa tällaisessa
tapauksessa kunnanhallituksen muokkaamaan perussopimuksen niin, että se kattaa vain sen hyväksyneet kunnat

–

valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään muut järjestämisvastuun siirron ja kuntayhtymän toiminnan käynnistämisen edellyttämät tarkemmat sopimukset ja

–

valtuuttaa Keski-Uudenmaan sote-hankkeen ohjausryhmän
valmistelemaan kuntayhtymän hallinto-säännön ja jatkamaan
toiminnan käynnistymisen valmistelua kunnes kuntayhtymän
valtuusto ja hallitus on valittu.

Tämä päätös voidaan panna täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Huuhtanen ilmoitti päätöksestä eriävän mielipiteen.
_________
Valt § 86/29.5.2017
Ehdotus

Liite nro 86
Valtuusto päättää
–

Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän
perustamisesta liitteenä olevan perussopimuksen ja sen taustamuistion mukaisesti

–

siirtää sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun, lukuun
ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa, eläinlääkintähuoltoa ja
työterveyshuoltoa sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tehtäväksi annettuja erikoissairaanhoidon
palveluja ja Eteva kuntayhtymän tehtäväksi annettuja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisia palveluja,
Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle 1.1.2018 lukien

–

että kuntayhtymän perussopimus tulee kuntaa sitovaksi, vaikka
osa kunnista jättäisi sen hyväksymättä ja valtuuttaa tällaisessa
tapauksessa kunnanhallituksen muokkaamaan perussopimuksen niin, että se kattaa vain sen hyväksyneet kunnat

–

valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään muut järjestämisvastuun siirron ja kuntayhtymän toiminnan käynnistämisen edellyttämät tarkemmat sopimukset ja

–

valtuuttaa Keski-Uudenmaan sote-hankkeen ohjausryhmän
valmistelemaan kuntayhtymän hallinto-säännön ja jatkamaan

toiminnan käynnistymisen valmistelua kunnes kuntayhtymän
valtuusto ja hallitus on valittu.
Tämä päätös voidaan panna täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
--Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Eetu Niemelä esitti Ari Nymanin, Pasi Huuhtasen, Mirka Kovalaisen ja Erja Sarenius-Salmenkiven kannattamana ehdotuksen hylkäämistä.
Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja esitti toimitettavaksi
asian ratkaisemiseksi nimenhuutoäänestyksen. Puheenjohtaja esitti, että ne,
jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät ”jaa” ja ne, jotka kannattavat
Niemelän tekemää muutosesitystä, äänestävät ”ei”.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 31 jaa-ääntä, 17 ei-ääntä, 1 tyhjä, 2
poissa. Puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotus tuli valtuuston päätökseksi.
Äänestysluettelo liite nro 86a
Jussi Salonen esitti seuraavan ponnen:
”Samalla valtuusto toivoo, että Keski-Uudenmaan Sotejärjestämiskuntayhtymän valmistelu tapahtuu jatkossa Uudenmaan Liiton
29.5.2017 esittämän ehdotuksen mukaisesti prototyyppinä alueellisesta toimintamallista. Samalla valtuusto edellyttää, että nyt jo aloitettua kehittämistä
jatketaan.”
Päätös

Valtuusto päätti
–

Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän
perustamisesta liitteenä olevan perussopimuksen ja sen taustamuistion mukaisesti

–

siirtää sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun, lukuun
ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa, eläinlääkintähuoltoa ja
työterveyshuoltoa sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tehtäväksi annettuja erikoissairaanhoidon
palveluja ja Eteva kuntayhtymän tehtäväksi annettuja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisia palveluja,
Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle 1.1.2018 lukien

–

että kuntayhtymän perussopimus tulee kuntaa sitovaksi, vaikka
osa kunnista jättäisi sen hyväksymättä ja valtuuttaa tällaisessa
tapauksessa kunnanhallituksen muokkaamaan perussopimuksen niin, että se kattaa vain sen hyväksyneet kunnat

–

valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään muut järjestämisvastuun siirron ja kuntayhtymän toiminnan käynnistämisen edellyttämät tarkemmat sopimukset ja

–

valtuuttaa Keski-Uudenmaan sote-hankkeen ohjausryhmän
valmistelemaan kuntayhtymän hallinto-säännön ja jatkamaan
toiminnan käynnistymisen valmistelua kunnes kuntayhtymän
valtuusto ja hallitus on valittu.

Tämä päätös voidaan panna täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Lisäksi valtuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:
Samalla valtuusto toivoo, että Keski-Uudenmaan Sotejärjestämiskuntayhtymän valmistelu tapahtuu jatkossa Uudenmaan Liiton
29.5.2017 esittämän ehdotuksen mukaisesti prototyyppinä alueellisesta toimintamallista. Samalla valtuusto edellyttää, että nyt jo aloitettua kehittämistä
jatketaan.
Eetu Niemelä, Pasi Huuhtanen, Mirka Kovalainen ja Erja Sarenius-Salmenkivi ilmoittivat
päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen:
”Esitetyn kuntayhtymän perustaminen ei tuo asiakkaille/kuntalaisille mitään lisäarvoa tai
parempia palveluja. Hankkeeseen tarvittavat resurssit ovat myös pois esimerkiksi valinnanvapauskokeilun järjestämisestä. Kuntayhtymän perustaminen on myös ristiriidassa tulevan
maakuntahallinnon tavoitteiden kanssa. Erikoissairaanhoidon puuttuminen tästä puuhastelusta on myös merkittävä puute.
Esitys on myös sikäli puutteellisesti valmisteltu, että budjettivaikutuksista ei ole esitetty
minkäänlaista arviota. Esitetyn kuntayhtymän hallinnolliset kustannukset ovat kuitenkin
oman arvioni mukaan vähintään n. 400.000 euroa vuodessa, josta Tuusulan osuus on 19,8
%, eli noin 79.200 euroa vuodessa. Näillä rahoilla kuntalaiset eivät saa mitään lisää, ja ne
ovatkin pois palveluiden järjestämisestä. ”

Kokous keskeytettiin neuvottelutauon ajaksi klo 19.35–20.05.
Pirjo Laitinen-Parkkonen ja Erkki Kukkonen olivat asiantuntijoina kokouksessa.
ote
sosiaali- ja terveyslautakunta

