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Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimukseen valmisteltujen muutosten
kommentointi
304/00.01.00/2019
KH 11.11.2019 § 264
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (KHSHP) on lähettänyt jäsenkunnilleen kommenteille ehdotuksen kuntayhtymän perussopimukseen valmistelluiksi muutoksiksi. Nämä muutokset eivät liity
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkuntien valmistelemaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden maakunnalliseen järjestämiseen. Mahdolliset sitä koskevat perussopimuksen muutokset valmistellaan ja hyväksytään erikseen.
Muutosta on valmisteltu sairaanhoitopiirin ja kuntien yhteistyönä.
Sairaanhoitopiirin tilaajarenkaiden kokouksessa elokuussa käsiteltiin
ensimmäinen muutosehdotus. Jatkovalmistelua on sen jälkeen tehty
siten, että kultakin seudulta on ollut mukana edustaja (Forssan seutu
Leena Järvenpää, Hämeenlinnan seutu Jussi Oksa ja Riihimäen
seutu Jussi Savola), jonka tehtävänä on ollut valmistelun aikainen
yhteydenpito seudun muihin kuntiin ja näkemysten pyytäminen näiltä. Uudelleen perussopimusmuutoksia käsiteltiin tilaajarenkaiden kokouksessa 30.10.2019.
Jäsenkunnilta ja kuntayhtymiltä pyydetään vielä kommentteja muutoksiin viimeistään 11.11.2019. Kommenttien perusteella voidaan
valmistella vielä tarvittavia vähäisiä muutoksia perussopimukseen.
Mahdolliset periaatteelliset tai merkittävät muutokset kuntien pitäisi
neuvotella ensin yhdessä, jotta ne voitaisiin vielä ottaa huomioon perussopimuksessa. Perussopimus lähetetään kuntiin hyväksymiskäsittelyyn 15.11.2019.
Muutoksiin sisältyy lakisääteisiä muutoksia, jotka on uuden kuntalain
56 §:n ja 147 §:n mukaisesti saatettava voimaan vuoden 2020 alusta
alkaen. Näin ollen muutokset sisältävä perussopimus pitää hyväksyä
kaikkien jäsenkuntien valtuustoissa loppuvuoden aikana.
Oheisaineistona kokoukseen osallistuville on toimitettu:
- perussopimus, johon on merkitty poistettaviksi ehdotetut kohdat yliviivauksin ja uudet kohdat punaisella tekstillä
- perussopimuksen liitteeksi tuleva luettelo kuntien peruspääomaosuuksista
- perussopimuksen 5 kohtaan liittyvä laskelma kuntayhtymän nettovarallisuudesta
- tiivistelmä olennaisista sopimusmuutoksista

- Kuntaliiton perussopimusmalli, jossa on sopimuskohtien perustelut.
Asiaa selostetaan kokouksessa.
(LJ)
Lisätietoja: talousjohtaja Leena Järvenpää, 03 4141 5210, leena. jarvenpaa(ät)forssa.fi
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee perussopimukseen
valmistellut muutokset tiedoksi ja ilmoittaa sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle tässä vaiheessa kaupungin kannanottona, ettei kaupunginhallituksella ole muutosten johdosta huomautettavaa.
Käsittely: Talousjohtaja Leena Järvenpää oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä.
Kokouksessa kaupunginjohtaja teki ehdotukseensa seuraavat lisäykset:
Forssan kaupunki ehdottaa perussopimuksen 17 §:n ensimmäisen
virkkeen muuttamista seuraavaksi: Kuntayhtymän johdolla on kunkin
seutukunnan jäsenkuntien tai jokaisen jäsenkunnan kanssa erikseen
neuvottelumenettely, jossa sovitaan kuntayhtymän talouden ja toiminnan pitkän aikavälin suunnittelua ja tavoitteita koskevista periaatteista ottaen huomioon palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, palvelutavoitteet ja kuntien omistajapolitiikka.
Lisäksi Forssan kaupunki yhtyy Hämeenlinnan kaupungin ehdotuksiin.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen
kokouksessa tehdyin lisäyksin.

