
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Hallitus 28.1.2009  
 

 
 
 
 
 
 

Perussopimus 
 



  
 

1

 
Sisällysluettelo  
 
 

I Luku Yleiset märäykset ....................................................................................................... 2 
1. § Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka ................................................................................. 2 
2. § Tehtävät ...................................................................................................................... 2 
3. § Jäsenkunnat ................................................................................................................ 2 
4. § Jäsenkunnan ottaminen ja ero .................................................................................... 2 
5. § Jäsenkuntien peruspääoma ........................................................................................ 3 
6. § Jäsenkuntien osuudet ja vastuu .................................................................................. 3 

 
II Luku Valtuusto .................................................................................................................... 3 

7. § Jäsenten lukumäärä ja äänimäärä .............................................................................. 3 
8. § Kutsumisaika ............................................................................................................... 4 
9. § Päätösvaltaisuus ......................................................................................................... 4 
10. § Toiminta .................................................................................................................... 4 

 
III Luku Toimielimet ............................................................................................................... 4 

11. § Hallitus ...................................................................................................................... 4 
12. § Hallituksen tehtävät, ratkaisuvalta ja toimivallan siirtäminen hallitukselle ................. 4 
13. § Allekirjoittaminen, puhevallan käyttö ja tiedoksiannot ............................................... 4 

 
IV Luku Suunnitelu ja talous .................................................................................................. 5 

14. § Kuntayhtymän talousarvio ja suunnitelma ................................................................. 5 
15. § Tilinpäätös ................................................................................................................. 5 
16. § Tilikauden tuloksen käsittely ..................................................................................... 5 
17. § Hallinnon ja talouden tarkastaminen ......................................................................... 5 
18. § Poistot ....................................................................................................................... 5 

 
V Luku Maksut ....................................................................................................................... 5 

19. § Suoritteiden hinnoittelu ja laskutus ........................................................................... 5 
20. § Piirin ulkopuolella annetun hoidon maksut ................................................................ 6 
21. § Hoitokustannusten tasauksen maksu ....................................................................... 6 
22. § Muut maksut.............................................................................................................. 7 
23. § Erityisvelvoitteiden ja valmiuden ylläpidon maksuosuus ........................................... 7 
24. § Investointien pääomarahoitus ................................................................................... 7 
25. § Maksujen ennakot ..................................................................................................... 7 
26. § Rahastot .................................................................................................................... 7 
27. § Suoritusjärjestys ........................................................................................................ 7 
28. § Viivästyskorko ........................................................................................................... 8 

 
VI Luku Kuntayhtymän purkaminen ...................................................................................... 8 

29. § Purkaminen ............................................................................................................... 8 
30. § Loppuselvitys ............................................................................................................ 8 

 
VII Luku Voimaantulo ............................................................................................................ 8 

31. § Voimaantulo .............................................................................................................. 8 
 



  
 

2

 
 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimus 
 

Allekirjoittaneet Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunnat 
ovat kunnanvaltuustojen päätöksillä päättäneet kuntayhtymän perussopi-
muksen muuttamisesta ja sopineet kuntayhtymän hallinnon ja toiminnan jär-
jestämisestä tämän perussopimuksen mukaisesti. 
 

I Luku Yleiset määräykset 
 
1. § Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 
 

Kuntayhtymän nimi on Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen 
kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 

 
2. § Tehtävät  
 

Kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa sen jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin 
järjestämisvastuuseen kuuluvia erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuol-
lon palveluja sekä järjestää palvelusopimuksessa sovittu erikoissairaanhoi-
to- ja kehitysvammahuolto. Kuntayhtymän tehtävänä on lisäksi huolehtia 
muista sairaanhoitopiirille säädetyistä tehtävistä. 
 
Kuntayhtymä voi järjestää tai myydä muitakin toimialaansa liittyviä tai sitä 
tukevia palveluita, silloin kun se voidaan toteuttaa kuntayhtymän varsinai-
sessa, edellä 1 momentissa määrättyä tehtävää varten perustetuissa toimin-
tayksiköissä. Jäsenkuntaa ei voida ilman suostumustaan velvoittaa osallis-
tumaan uusien vapaaehtoisten tehtävien hoitamiseen ja näistä aiheutuviin 
kustannuksiin. 
 
Kuntayhtymä voi harjoittaa käytöstä poistettujen sairaalakiinteistöjen vuok-
raustoimintaa. 
 
Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä omistaa ja hallitsee Kanta-
Hämeen keskussairaalaa, joka käsittää sairaalakiinteistöt Hämeenlinnassa 
ja Riihimäellä sekä muita toiminnan vuoksi tarpeellisia kiinteistöjä sekä huo-
neistoja. 
 
Kuntayhtymä voi ottaa huolehtiakseen jäsenkuntansa puolesta laissa sääde-
tyistä kansanterveystyön tehtävistä ja siihen soveltuvista muistakin jäsen-
kuntansa kanssa sopimista tehtävistä. 
 
Kuntayhtymällä voi olla valtuuston perustamia liikelaitoksia, joiden toimin-
nasta määrätään tarkemmin liikelaitoksen johtosäännössä. 

 
3. § Jäsenkunnat 
 

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat: Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hä-
meenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela ja Ypäjä. 
 

4. § Jäsenkunnan ottaminen ja ero 
 

Jos kunta sairaanhoitopiirijakoa muutettaessa siirretään Kanta-Hämeen sai-
raanhoitopiiriin, kunta tulee kuntayhtymän jäseneksi piirijaon voimaantulosta 
lukien. 
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Jos jäsenkunta sairaanhoitopiirijakoa muutettaessa siirretään Kanta-
Hämeen sairaanhoitopiiristä toiseen sairaanhoitopiiriin, sen jäsenyys kun-
tayhtymässä päättyy piirijaon voimaantulosta lukien. 
 

5. § Jäsenkuntien peruspääoma 
 

Peruspääoma muodostetaan vuoden 1996 tilinpäätöksen käyttöpääomasta 
vuoden 1997 aloittavaan taseeseen kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ta-
seohjeen mukaisesti. 
 
Peruspääoma jaetaan jäsenkuntien osuuksiksi vuoden 1996 tilinpäätöksen 
omistusosuuksien suhteessa. Taseen liitteessä peruspääoma ilmoitetaan 
jäsenkuntien osuuksina. 
 
Jos sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunta sairaanhoitopiirijakoa muu-
tettaessa siirtyy toiseen sairaanhoitopiiriin, on kuntayhtymän suoritettava sil-
le sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle, jonka jäseneksi kunta siirtyy, korvaus 
siirtyvän kunnan peruspääomasta. 
 
Mikäli jäsenkunta muissa kuin 3 momentin tapauksessa eroaa kuntayhty-
mästä sille suoritetaan valtuuston päätöksellä kunnan osuus peruspääomas-
ta tai osa siitä. Mikäli muut jäsenkunnat eivät suorita kuntayhtymälle poistu-
vaa pääomaosuutta, alennetaan peruspääomaa. Korvaus peruspääoma-
osuudesta suoritetaan eronneelle kunnalle tasasuuruisina erinä 10 vuoden 
aikana eron voimaantulosta lukien. 
 
Uuden jäsenkunnan peruspääomasijoituksen määrästä ja suoritusajasta se-
kä peruspääoman korottamisesta siirrolla vapaasta omasta pääomasta 
päättää valtuusto. 
 
Sairaanhoitopiirin valtuusto päättää kuntayhtymän velvollisuudesta suorittaa 
jäsenkuntien perus-pääomaosuuksille korkoa. Valtuusto päättää myös kor-
kotasosta. 
 

6. § Jäsenkuntien osuudet ja vastuu       
 

Jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista sekä vel-
voitteista määräytyvät peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa.  
 
Kuntayhtymässä on pidettävä luetteloa jäsenkuntien peruspääomaosuuksis-
ta. Luettelossa on eriteltävä peruspääomaosuudet jäsenkunnittain.  
   

II Luku Valtuusto 
 
7. § Jäsenten lukumäärä ja äänimäärä 
 

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon valitsevat jäsenkuntien valtuus-
tot jäseniä seuraavasti: 

 
Kunnan väestötietolain mukainen  
vuodenvaihteen asukasluku  

Jäsenten 
lukumäärä 
 

2000  tai vähemmän 1 
2001  8000  2 
8 001    25 000  3 
25 001    100 000  4 
100 001    400 000  5 
400 001  tai enemmän 6 
Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. 
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Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa mää-
räytyy kunnan väestötietolain mukaisen vuoden vaihteen asukasluvun mu-
kaan siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä on yksi ääni jokaista 
alkavaa 1 000 asukasta kohti.  Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään viiden-
nes kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamat-
tomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä ja-
kautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. 
 

8. § Kutsumisaika 
 

Valtuuston kokouskutsu on vähintään 14 päivää ennen kokousta lähetettävä 
valtuuston ja hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. 
 
Kokouskutsun yhteydessä on toimitettava esityslista. 

 
9. § Päätösvaltaisuus 
 

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäse-
nistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten 
yhteenlasketusta äänimäärästä. 
 

10. § Toiminta 
 

Valtuuston toiminnasta määrätään tarkemmin työjärjestyksessä. 
 
III Luku Toimielimet 
 
11. § Hallitus 
 

Hallituksessa on 11 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. 
 
Hallitus kokoontuu hallintosäännössä määrätyllä tavalla. 

 
12. § Hallituksen tehtävät, ratkaisuvalta ja toimivallan siirtäminen hallitukselle   
 

Hallitus johtaa kuntayhtymää ja sen hallintoa ja huolehtii tällöin kuntayhty-
män hallintotehtävistä siten kuin siitä erikseen kuntalaissa ja erityislaissa 
säädetään tai perussopimuksessa tai muissa kuntayhtymän säännöissä 
määrätään. 
 
Hallitus ratkaisee yhtymän toimialaan ja toimivaltaan kuuluvat asiat lukuun 
ottamatta valtuuston päätettäväksi määrättyjä asioita ja johtosäännöllä vi-
ranhaltijalle päätettäväksi määrättyjä asioita. 
 
Kuntayhtymässä voidaan toimivaltaa siirtää kuntalain 14. §:n mukaisesti. 
Toimivallan siirtämisestä määrätään tarkemmin kuntayhtymän johtosään-
nössä. 
 
Hallituksen tehtävänä on lisäksi antaa selitys valtuuston päätöksestä tehdyn 
valituksen johdosta. 
 

13. § Allekirjoittaminen, puhevallan käyttö ja tiedoksiannot 
 

Kuntayhtymän puolesta tehtävät sopimukset ja sitoumukset allekirjoittaa sai-
raanhoitopiirin johtaja. 
 
Hallituksen puheenjohtajan ja sairaanhoitopiirin johtajan tehtävänä on käyt-
tää hallituksen puhevaltaa sekä edustaa hallitusta.  
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Kuntayhtymälle tulevat tiedoksiannot ottaa vastaan sairaanhoitopiirin johtaja. 
Hallitus voi valtuuttaa yhden tai useamman henkilön allekirjoittamaan puo-
lestaan valtuutuksia, määrättyjä kirjeitä, sopimuksia ja maksuliikenteen hoi-
dossa tarvittavia asiakirjoja. 

 
IV Luku Suunnittelu ja talous 
 
14. § Kuntayhtymän talousarvio ja suunnitelma 
 

Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset 
ja taloudelliset tavoitteet. 
 
Taloussuunnitelman valmistelussa on jäsenkunnille varattava tilaisuus ehdo-
tusten tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä. Valtuustolle an-
nettavaan ehdotukseen on liitettävä selvitys kuntayhtymän toimintaa koske-
vista jäsenkuntien esityksistä ja niiden huomioonottamisesta suunnitelma-
ehdotuksessa. 
 
Taloussuunnitelma ja talousarvio on lähetettävä tiedoksi jäsenkunnille välit-
tömästi suunnitelman hyväksymisen jälkeen. 

 
15. § Tilinpäätös 
 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja sairaanhoitopiirin johtaja.  
 
16. § Tilikauden tuloksen käsittely 
 

Hallitus tekee valtuustolle esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä sekä ta-
louden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. 
 

17. § Hallinnon ja talouden tarkastaminen 
 

Hallinnon ja talouden tarkastamisesta noudatetaan mitä siitä on säädetty 
kuntalaissa ja määrätty kuntayhtymän tarkastussäännössä. 
 
Tarkastuslautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme 
jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. 

 
18. § Poistot 
 

Poistojen laskentaperusteet hyväksyy valtuusto. 
 
V Luku Maksut 
 
19. § Suoritteiden hinnoittelu ja laskutus 
 

Suoritehinnoittelun perusteena on palvelusuoritteen täyskatteellinen hinta, 
joka sisältää toiminnan välittömät kustannukset, välilliset kustannukset, hal-
linnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. 
 
Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. 
 
Suoritteiden hinnoitteluperusteet vahvistaa valtuusto talousarvion hyväksy-
misen yhteydessä. Suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa hallitus. Yksikköhin-
toja määrättäessä arvioidaan palvelu-suoritteiden määrä ja asiakkailta perit-
tävien maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan muiden tulojen määrä. 
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Hallituksella on varainhoitovuoden aikana oikeus tarvittaessa tarkistaa jä-
senkunnilta palveluista perittäviä maksuja. 
 
Mikäli riittävän oman pääoman turvaaminen, korvausinvestointeihin varau-
tuminen tai pidemmällä aikavälillä terve ja tasapainoinen taloudenhoito edel-
lyttävät jälleenhankintahintaisten poistojen käyttöä palvelusuoritteiden hin-
noittelussa, voidaan se toteuttaa valtuuston päätöksellä. 
 
Sopimusohjaus 

 
Jäsenkunta ja kuntayhtymä voivat sopia vuosittain myös kuntayhtymän itse 
tuottamien tai ostamiensa palvelujen määrästä, laadusta, järjestämistavasta 
ja maksuista seuraavan vuoden aikana sopimusohjausmenettelyä käyttäen. 
 
Jäsenkunnat voivat muodostaa tilaajarenkaan, joka sopii tilaajarenkaaseen 
kuuluvien kuntien puolesta kuntayhtymältä ostettavien palvelujen määrästä, 
laadusta, järjestämistavasta ja maksuista. Jäsenkunnat sopivat tilaajaren-
kaan muodostamisesta ja noudattamistaan sisäisistä menettelytavoista kes-
kenään. 
 
Kuntayhtymä laskuttaa jäsenkuntaa tai tilaajarengasta talousarviovuoden ai-
kana kahdesti kuukaudessa 1/24 sopimuksen loppusummasta. 

 
Sopimusohjausmenettelyssä sovitaan lisäksi kuntayhtymän ja jäsenkunnan 
tai tilaajarenkaan kesken valtuuston hyväksymien yhdenmukaisten perustei-
den mukaisista käytettävistä menettelytavoista silloin, kun tuotettujen palve-
lujen määrä tai käyttö poikkeaa merkittävästi sovitusta. 
 
Mikäli kuntayhtymä ja jäsenkunta tai tilaajarengas eivät ole tehneet sopi-
musohjauksen mukaista sopimusta seuraavan vuoden palvelujen käytöstä, 
kuntayhtymä perii palvelujen käytöstä korvauksen tämän pykälän 1-8 mo-
menttien mukaisesti. 

 
20. § Piirin ulkopuolella annetun hoidon maksut 
 

Piirin ulkopuolisissa sairaaloissa ja laitoksissa annetun hoidon kustannukset 
peritään jäsenkunnilta samansuuruisina kuin kuntayhtymä on nämä kustan-
nukset jäsenkunnan potilaista näille sairaaloille ja laitoksille suorittanut ot-
tamalla kuitenkin huomioon 19 §:n ja 21 §:n määräykset. 
 

21. § Hoitokustannusten tasauksen maksu 
 

Yksittäisen potilaan hoidosta kalenterivuoden aikana aiheutuneet kustan-
nukset, jotka ylittävät valtuuston vuosittain määräämän markkamääräisen 
rajan, katetaan jäsenkunnilta asukasta kohti kannettavalla maksulla. 
 
Kustannuksissa otetaan huomioon sekä kuntayhtymän omassa sairaalassa 
tai toimintayksiköissä annettu hoito että kuntayhtymän ulkopuolisissa sairaa-
loissa tai toimintayksiköissä annettu kuntayhtymän niille korvaama hoito. 
Kustannukset lasketaan sen suuruisiksi kuin ne laskutetaan jäsenkunnilta. 
 
Mikäli on sovittu 19. §:n (sopimusohjaus) tarkoittamasta sopimusohjaukses-
ta, kustannuksissa otetaan huomioon sekä kuntayhtymän omassa sairaa-
lassa tai toimintayksiköissä annettu hoito että kuntayhtymän ulkopuolisissa 
sairaaloissa tai toimintayksiköissä annettu kuntayhtymän niille korvaama 
hoito. Kustannukset lasketaan sen suuruisiksi kuin ne olisi laskutettu jäsen-
kunnilta ja otetaan huomioon sopimusohjaukseen liittyvissä toteutuneiden 
kuntamaksujen laskelmissa. 
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22. § Muut maksut 
 

Kanta-Hämeen keskussairaalan Hämeenlinnan toimintayksikön jätevesi-
maksun käyttömaksusta vastaa Hämeenlinnan kaupunki. 
 
Kuntayhtymän sellaisten menojen rahoittamisesta, joita kuntayhtymä ei omil-
la toimenpiteillään pysty kattamaan, jäsenkunnat vastaavat 5 §:n peruspää-
omaosuuksien suhteessa. 

 
23. § Erityisvelvoitteiden ja valmiuden ylläpidon maksuosuus 
 

Erityisvelvoitteista aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jäsenkunnilta peri-
tään asukaslukuun perustuva ja valtuuston talousarvion hyväksymisen yh-
teydessä päättämä maksu. 

 
24. § Investointien pääomarahoitus 
 

Kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta investointimenoihin valtionosuu-
tena, jäsenkunnan oman pääoman ehtoisena sijoituksena taikka lainana jä-
senkunnalta tai rahoituslaitokselta. Rahoituksen muodosta päättää valtuus-
to. 
 
Perustamishankkeiden arvioidut kustannukset jaetaan valtionosuuden mää-
räämiseksi jäsenkuntien osuuksiksi viimeisen tilinpäätöksen peruspääoman 
jaon suhteessa. Jäsenkunnan osuus valtionosuudesta on näin lasketun 
kunnan perustamishankkeen kustannusosuuden ja kunnan valtionosuuspro-
sentin mukainen. 
 
Perustamishankkeeseen saatu valtionosuus vähennetään hankintamenois-
ta. Peruspääoma jaetaan uudelleen kuntayhtymän saadessa valtionosuutta 
sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisissa suunnitelmissa tarkoitettuihin 
suuriin hankkeisiin. 
 
Varautuminen kuntayhtymän tulevien investointien rahoitukseen on jäsen-
kuntien vastuulla. 
 

25. § Maksujen ennakot 
 

Investointien pääomarahoitukseen kannettavien jäsenkuntien oman pää-
oman sijoituksien ennakoista ja maksuunpanoajoista valtuusto päättää sijoi-
tuspäätösten yhteydessä. 
 
Valtuusto päättää ennakkojen kantamisesta 23. §:n mukaisiin maksuihin. 
 

26. § Rahastot 
 

Rahastojen perustamisesta ja niiden säännöistä päättää valtuusto. 
 

27. § Suoritusjärjestys 
 

Maksujen erääntymisaikojen tulee olla kaikille jäsenkunnille yhtenäiset. Ne 
määrätään maksuunpanon yhteydessä siten, että kunnille jää vähintään 
seitsemän (7) päivän suoritusaika. 
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28. § Viivästyskorko 
 

Jos jäsenkunta ei ole suorittanut tässä luvussa tarkoitettua maksua, ennak-
koa tai viivästyskorkoa määrättynä erääntymisaikana, se on velvollinen suo-
rittamaan kuntayhtymälle valtuuston vuosittain etukäteen päättämän viiväs-
tyskoron. Viivästyskorko maksuun pannaan puolivuosittain jälkikäteen.  

 
VI Luku Kuntayhtymän purkaminen 
 
29. § Purkaminen 
 

Kuntayhtymä on purettava, jos sen tehtävät on järjestetty toisen kuntayhty-
män tai jäsenkunnan muutoin hoidettavaksi. Purkaminen on suoritettava 
vuoden kuluessa tällaisesta järjestelystä. 

 
30. § Loppuselvitys 
 

Kuntayhtymän purkautuessa hallituksen on huolehdittava loppuselvitykses-
tä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta järjestelystä. Kuntayhtymän varat, joita 
ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä si-
toumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille niiden osuuksien suhteessa. 
Jos niiden peruspääomaosuuksien kustannusten ja velkojen suorittamiseen 
sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsen-
kunnat ovat velvollisia suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien 
suhteessa. 

 
VII Luku Voimaantulo 
 
31. § Voimaantulo  
 

Tämä sopimus tulee voimaan 1.1.2009 lukien. 
 

Jäsenkuntien valtuustojen hyväksyminen: 
 

Forssa 10.11.2008     Kalvola 05.10.2008 
Hattula 19.11.2008     Lammi 27.11.2008 
Hauho 03.11.2008     Loppi 10.11.2008 
Hausjärvi 11.11.2008     Renko 06.10.2008 
Humppila 16.10.2008     Riihimäki              17.11.2008 
Hämeenlinna            03.11.2008    Tammela 15.12.2008 
Janakkala 10.11.2008    Tuulos 15.12.2008 
Jokioinen 11.11.2008     Ypäjä 06.11.2008 

 
  


