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Nimenhuudon suorittaminen ja ääniluettelon hyväksyminen

Valtuusto 14.12.2022 § 44

Erikoissairaanhoitolain 16 §:n ja kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n 
mukaan jäsenkuntien valtuustot valitsevat sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymän valtuustoon jäseniä seuraavasti:

Kunnan asukasluku viimeksi toimi- Jäsenten
tetun henkikirjoituksen mukaan lukumäärä

2 000 tai vähemmän 1
2 001 - 8 000 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. 

Erikoissairaanhoitolain 17 §:n ja perussopimuksen mukaan 
jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa 
määräytyy kunnan viimeksi toimitettuun henkikirjoitukseen perustuvan 
asukasluvun mukaan siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä 
on yksi ääni jokaista alkavaa 1 000 asukasta kohti. Äänimäärä voi 
kuitenkin olla enintään viidennes (1/5) kaikkien jäsenkuntien valitsemien 
jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan 
valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä 
saapuvilla olevien kesken. 

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenten lukumäärä ja 
valtuutettujen äänimäärät perustuvat kuntien asukaslukuun 
vuodenvaihteessa 2021 – 2022.

Liite (1) Valtuuston jäsenluettelo
Valtuuston ääniluettelo

Suoritetaan nimenhuuto läsnä olevien valtuutettujen toteamiseksi ja 
hyväksytään kokoukselle ääniluettelo.

Päätös: 

44. §

Valtuusto Kokouspäivä

14.12.2022

Esityslista

Sivu
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KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KY.

Kuntayhtymän valtuusto alkavalla toimikaudella  2021

Kunta Jäsen Varajäsen

Forssa Anttila Sirkka-Liisa Wiisak Johanna

Lintonen Emmi Aho Ritva

Tuomisto Tiina Mäkelä Arja

Hattula Siukola Lauri Rantsi Markus

Hämäläinen Matti Viitanen Ville

Salonen Vesa Niemi Pasi

Hausjärvi Arovuori Kyösti Ruottu Marko

Mäkinen Jari Linden Tommi

Jämsen Sanna Koskela Marja-Liisa

Humppila Kankare Janne Hirvioja Vesa-Pekka

Seuranen Markus Niininen Markku

Hämeenlinna Isosuo Reija Ruuska Tuula

Myllykangas Sari Uschanov Johanna

Halonen Toni Mettala Pirjo

Lehtonen Irmeli Juntunen Seija

Valtuusto 14.12.2022 § 44 Liite 1



Kunta Jäsen Varajäsen

Janakkala Ojanen Marko Salminen Juha

Salmela Eeva Valanta Elisa

Kilpeläinen Pirjo Jaakonsaari Katriina

Jokioinen Kettunen Ari Kivinen Jaana

Raiskio Sakari Marttila Pauli

Loppi Hervala Tiia Vilkas Laura

Knuuti Anne Ukkola Marja

Riihimäki Julen Kari Bitter Riku

Nurmi Silja Simonen Anna-Maria

Lindgren Anne Lukkaroinen Sari

Lahtinen Petri Ruponen Pertti

Tammela Leino Kati Helander Maria

Jasu Olli-Pekka Lahtinen Susanna

Ypäjä Ilvesmäki Mervi Salmi Eija

Niemi Eetu Herd Pirkko

Valtuusto 14.12.2022 § 44 Liite 1



KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KY.

Kuntayhtymän valtuuston ääniluettelo vuonna 2022

Jäsenkunta *) Kunnan Valtuuston Kuntakohtainen Kuntakohtainen Äänimäärä/
asukasluku jäsenten rajoittamaton rajoitettu jäsen
31.12.2021 lukumäärä äänimäärä äänimäärä

Forssa 16 573 3 17 17,00 5,67

Hattula 9 405 3 10 10,00 3,33

Hausjärvi 8 143 3 9 9,00 3,00

Humppila 2 166 2 3 3,00 1,50

Hämeenlinna 67 971 4 68 35,20 8,80

Janakkala 16 340 3 17 17,00 5,67

Jokioinen 5 046 2 6 6,00 3,00

Loppi 7 799 2 8 8,00 4,00

Riihimäki 28 521 4 29 29,00 7,25

Tammela 5 967 2 6 6,00 3,00

Ypäjä 2 282 2 3 3,00 1,50

YHTEENSÄ 170 213 30 176 143,20

*Tilastokeskus 31.3.2022

Valtuusto 14.12.2022 § 44 Liite 1



Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valtuusto 14.12.2022 § 45

Sairaanhoitopiirin  kuntayhtymän  perussopimuksen  8  §:n  mukaan 
valtuuston  kokouskutsu  on  lähetettävä  vähintään  14  päivää  ennen 
kokousta  valtuuston  ja  hallituksen  jäsenille  sekä  jäsenkuntien 
kunnanhallituksille. Kokouskutsun yhteydessä on toimitettava esityslista. 
Tämän  kokouksen  kokouskutsu  ja  esityslista  on  tullut  postittaa 
viimeistään 30.11.2022; aineisto on postitettu 29.11.2022.

Valtuuston  21.9.2021  tekemän  päätöksen  mukaisesti  valtuuston 
kokouksesta  on  ilmoitettu  kuntayhtymän  internet-sivuilla  osoitteessa 
www.khshp.fi.

Perussopimuksen  9  §:n  mukaan  valtuusto  on  päätösvaltainen,  kun 
vähintään  kaksi  kolmannesta  (2/3)  jäsenistä  on  saapuvilla  ja  he 
edustavat  vähintään  puolta  (1/2)  kaikkien  jäsenten  yhteenlasketusta 
äänimäärästä.

Valtuusto  toteaa  kokouksen  laillisesti  kokoon  kutsutuksi  ja 
päätösvaltaiseksi.

Päätös: 

45. §

Valtuusto Kokouspäivä

14.12.2022

Esityslista

Sivu
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valtuusto 14.12.2022 § 46

Kuntayhtymän hallintosäännön  66 §:n  mukaan  valtuuston  pöytäkirjan 
tarkastaa kaksi  kullakin  kerralla  tähän tehtävään valittua  valtuutettua, 
jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä.

Tämän  pöytäkirjan  tarkastus  suoritetaan  kuntayhtymän 
hallintopalveluissa kokouksen jälkeen.
 
Valtuusto  valitsee  kaksi  jäsentään  suorittamaan  pöytäkirjan 
tarkastamisen.

Päätös:

46. §

Valtuusto Kokouspäivä

14.12.2022

Esityslista

Sivu
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Asioiden käsittelyjärjestys

Valtuusto 14.12.2022 § 47

Kuntayhtymän hallintosäännön 57 §:n mukaan asiat esitellään 
valtuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin 
päätä.

Päätös:

47. §

Valtuusto Kokouspäivä

14.12.2022

Esityslista

Sivu
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ASSI-sairaalan tilanneraportti 7-9 2022 (Q3) Kanta-Hämeen 
sairaanhoitopiirin valtuustolle

Hallitus 22.11.2022 § 189

Valmistelijat: Projektijohtaja Jari Tirkkonen, puh. 050 5222 531 ja 
hallintojohtaja Anu Junikka, puh. 040 538 6859

Aiemmat päätökset 

- Sairaanhoitopiirin hallitus 30.3.2021 § 38  
- Sairaanhoitopiirin hallitus 31.8.2021 § 111 
- Sairaanhoitopiirin hallitus 23.11.2021 § 165
- Sairaanhoitopiirin hallitus 5.4.2022 § 71
- Sairaanhoitopiirin hallitus 17.5.2022 § 96
- Sairaanhoitopiirin hallitus 12.9.2022 § 152
- Sairaanhoitopiirin hallitus 1.11.2022 § 178

Lain  hyvinvointialueiden  voimaanpanosta  mukaisesti  Kanta-Hämeen 
sairaanhoitopiirin  toiminta  päättyy  31.12.2022  ja  sairaanhoitopiirin 
toiminta  varoineen,  velkoineen  ja  vastuineen  siirtyy  Kanta-Hämeen 
hyvinvointialueelle.  Kuntayhtymä  purkautuu  selvitysmenettelyttä 
suoraan  voimaanpanolain  perusteella.  Samalla  myös  kuntayhtymien 
toimielinten toiminta päättyy.

Ennen  toiminnallisen  ja  hallinnollisen  vastuun  siirtymistä 
hyvinvointialueelle on katsottu perustelluksi informoida sairaanhoitopiirin 
valtuustoa  sen  toiminnan  viimeisessä  kokouksessa  Assi-hankkeen 
tilanteesta,  vaikka koko vuoden 2022 tietoja ei  tässä vaiheessa vielä 
olekaan käytettävissä.

Assi -raportti 7–9 / 2022

Nyt  hallitukselle  ja  valtuustolle  esitettävän  Assi  -  raportin  osalta  on 
huomattava raportoinnin ajanjakso, johon sisältyy 24.2.2022 Ukrainassa 
syttynyt sota erilaisine vaikutuksineen.  

48. §

Valtuusto Kokouspäivä

14.12.2022

Esityslista

Sivu
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Yhteenvetotaulukko

Suunnittelutilanne 

Yhteistyö on ollut eri suunnittelualojen ja suunnittelun ohjauksen osalta 
sujuvaa. Arkkitehti ja rakennesuunnittelija ovat olleet hyvin aikataulussa. 
Talotekniikan  (LVISA)  suunnittelun  osalta  on  palvelutarjoajalla  ollut 
tuotannossaan  mahdollisia  aikatauluhaasteita.  Tähän  on  suunnittelun 
ohjauksessa puututtu ja tilannetta seurataan tiiviisti.  Suunnittelutyöhön 
liittyviä korjaavia toimenpiteitä on tehty jatkuvasti.

Logistiikka-,  KSL-  ja  ICT-suunnittelut  etenevät  sovitun  aikataulun 
mukaisesti. 

Valtuusto Kokouspäivä

14.12.2022

Esityslista

Sivu
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Käyttäjälähtöisen suunnittelun painopisteenä on ollut  tilasuunnitelmien 
työstäminen yhteistyössä suunnittelualojen kanssa.

Rakentaminen

Rakennustyöt ovat edenneet hyvin ja ovat aikataulussa.

Tarkastelujakson lopussa käynnissä olevat tehtävät: 
- Perustukset 
- Kanaalikaivuut 
- Ulkopuoliset vesi- ja viemärijohdot 
- Paikallavaluseinät 
- Paikallavalukuilut 
- Paikallavaluseinien sähköputkitukset 
- Perustuen- ja perusmuurien veden- ja lämmöneristys 
- Vierustäytöt ja sisäpuoliset täytöt 
- Väestönsuojat 
- Kaukolämpölinjan asennukset 
- Elementtiasennus 
- Kuorilaattojen raudoitukset ja valut 
- Kaukojäähdytyslinjan  asennukset  Kuuman  sairaalan 

alapohjaan 
- Ankkalammen hulevesilinjan rakentaminen 
- Väliseinien terästuet 
- Väliseinämuuraukset 
- Sinkopuhallus 
- Ikkuna-asennus 
- Kaatovalut 
- Maanvaraisten lattioiden alapuolisten viemäreiden asennus 
- Viemäriasennukset 
- Lämpö- ja jäähdytysjohdot 
- Sadevesiviemärit 
- Betonipintojen jälkityöt 
- Talotekniikan kuiluelementtien asennus 

Työturvallisuus 

Päätoteuttaja  vastaa  työmaan  turvallisuudesta  ensisijaisesti,  mutta 
tilaajalla  on  lainsäädännöllinen  vastuu  lakisääteisten 
turvallisuusvelvoitteiden noudattamisesta.

TAS-sopimuksen (toteutusvaihetta koskeva allianssisopimus) mukainen 
keskiarvotavoitetaso  on  96  %  (=  allianssisopimuksen  mukaisten 
bonusperusteina toimivien avaintavoitteiden 100 % onnistuminen).

TR  (talonrakennus)  -työturvallisuusmittausten  keskiarvo  on 
tarkastelujaksolla ollut 97,13 %. 

Valtuusto Kokouspäivä

14.12.2022

Esityslista

Sivu
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Liikennejärjestelyt 

Hämeenlinnan kaupungin käynnistämä Ahvenistontien levennysurakka 
etenee omalla alueellaan Assi -sairaalan työmaan vieressä. Hankkeiden 
keskinäinen viestintä ja muu yhteistyö on sujunut hyvin.

Pysäköintilaitos 

Paikoituksen  ja  pysäköintilaitoksen  osalta  on  valmistumassa  selvitys 
pysäköinnin  ratkaisuista.  Asiaa  käsitellään  tulevissa 
toimielinkokouksissa.

ICT

Digitalisaatio  on  nykyaikana  keskeinen  palvelun  parantamisen  ja 
toiminnan  tehostamisen  keino.  Assin  osalta  kehitystyö  on  realistisiin 
suunnitelmiin perustuvaa ja tehokasta.

Kanta-Hämeen  sairaanhoitopiirin  koordinoima  ylimaakunnallinen 
kehitysyhteistyö Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan sairaanhoitopiirien ja 
Päijät-Hämeen  hyvinvointikuntayhtymän  kanssa  on  tuottanut  hyviä 
tuloksia  ja  kustannussäästöjä  IT-kehityshankkeissa  sekä  herättänyt 
valtakunnallista  kiinnostusta.  Nykyinen  kehitysyhteistyösopimus  on 
voimassa vuoden 2023 loppuun.

Assi-sairaalan kokonaiskustannusarvio 

Assi-hankkeen  alkuperäinen  kokonaiskustannusarvio  on  355,8 
miljoonaa  euroa,  josta  on  päätetty  sairaanhoitopiirin  valtuustossa 
15.12.2020  §  47.  Sairaanhoitopiiri  on  varannut  hankkeen 
kokonaiskustannusarviosta sairaanhoitopiirin hankintoihin,  bonuspoolin 
perustamiseen  sekä  riskivarauksiin  yhteensä  47,6  M€  (hallitus 
24.11.2020  §  187).  Sairaanhoitopiirin  muita  kustannuksia  on  em. 
summasta 36,1 M€, bonuspoolin osuus on 2,5 M€ ja riskivarauksia on 9 
M€.  Kokonaiskustannusarviosta  355,8  M€  on  308,2  M€:n  osuus 
Ahveniston  sairaala  -hankkeen  allianssisopimuksen  (TAS-sopimus) 
mukaista tavoitekustannusta.

Sairaanhoitopiirin  budjetoimilla  varauksilla  katetaan  ennakoimattomia 
tulevia  kustannuksia,  kuten  esim.  yleisen  hintatason  nousun,  eli 
inflaation,  rakentamiseen  liittyvien  yllättävien  ja  ennakoimattomien 
kustannusylitysten  (Kaupallinen  malli  5.5.  Tavoitekustannuksen 
alitus/ylitys ja tavoitebudjetin alitus) sekä tilaajan päättämien laajuus- ja 
laatutason  muutosten  aiheuttamia  kustannuksia.  Varausta  puretaan 
vasta, kun ennakoimaton kustannus on toteutunut. 

Sairaanhoitopiirin  hallitus  on  31.8.2021  §  121  valtuuttanut 
sairaanhoitopiirin  johtajan  päättämään  sairaanhoitopiirin  budjettiin 
sisältyvän riskivarauksen käyttämisestä silloin, kun hankkeen toteutuvat 
kustannukset ylittävät sovitun tavoitekustannuksen tai sairaanhoitopiirin 

Valtuusto Kokouspäivä
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vastuulla  olevien  hankintojen  toteutuneet  kustannukset  ylittävät 
budjetoidun hankintamenon. 

Valtuutus käsittää päätös- ja toimivallan enintään 500 000 € määräisen 
yksittäisen kustannuksen kattamisesta sairaanhoitopiirin  hankkeeseen 
budjetoimasta  tuolloisesta  9  M€:n  riskivarauksesta,  kuitenkin  kaikki 
varauksesta  katettavat  kustannukset  yhteensä  TAS-sopimuskauden 
aikana enintään 9 M€.

Sairaanhoitopiirin johtaja on oikeutettu tilaajan edustajana päättämään 
allianssin  tavoitekustannuksen  sisällä  tapahtuvat  kustannusmuutokset 
allianssin johtoryhmässä.

Hankkeen kokonaiskustannusarvion ylittämisestä päättää valtuusto.

Rakennuskustannusten ja inflaation aiheuttama kustannusnousu

Tarkasteluajanjaksona  rakennuskustannukset  ovat  nousseet 
poikkeuksellisella  tavalla.  Kustannusnousu  on  ollut  vuoden  syyskuun 
2021 ja syyskuun 2022 välisenä aikana 6,2 %, nousu on siis jatkunut 
aiempaan  nähden  hieman  rauhoittuen.  Tarkastelujakson  päätteeksi 
Assi-hankkeessa arvioitiin, että ilman korjaavia toimenpiteitä hankkeen 
kokonaiskustannus  noussee  338,06  miljoonaan  euroon,  jolloin 
sopimuksen  mukainen  tavoitekustannus  ylittyisi  n.  29,86  miljoonalla 
eurolla.  Luvussa  allianssin  tavoitekustannukseen  sisältyvät  varaukset 
on  kuviteltu  puretuiksi.  Hankkeen  kokonaiskustannusennuste  sisältää 
tällä hetkellä paljon epävarmuustekijöitä, mutta tilanteen odotetaan tältä 
osin  selkiytyvän  hankkeen  edetessä.  Korjaavia  toimenpiteitä  pyritään 
tekemään jatkuvasti.

Mikäli  hankkeen  korvattavat  kustannukset  ylittävät  TAS-sopimuksen 
mukaisen  tavoitekustannuksen,  jaetaan  kustannusylitys  sopimuksen 
mukaisesti Allianssin tilaajan ja toteutusosapuolten välillä.  

Varautuminen kustannusnousuihin 

Assin  kustannusarvioon  sisältyviä  riskivarauksia  on  Allianssin 
johtoryhmän 24.5.2022 tekemän päätöksen mukaan purettu  134 757 
euroa. 

Sairaanhoitopiirin kustannusvarauksia ei ole tarkastelujakson aikana 7–
9 / 2022 aikana purettu. 

Tilaajan  (sairaanhoitopiirin)  riskivarauksien  purkamista  sekä 
riskivarauksien  riittävyyttä  joudutaan  jatkossakin  arvioimaan 
rakennuskustannuksien ja inflaation vuoksi.

Sairaanhoitopiirin riskivarausten nostot

Kohonneiden kustannusten vuoksi sairaanhoitopiiri on tarkastelujakson 
aikana päättänyt nostaa riskivarausta yhteensä 21,1 miljoonan euroon 

Valtuusto Kokouspäivä
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(sairaanhoitopiirin  hallitus  3.5.2022  §  82,  aluehallituksen  puolto 
30.5.2022  §  105  ja  sairaanhoitopiirin  valtuusto  7.6.2022  §  30). 
Nykytilanteessa  sairaanhoitopiirin  omien kustannusten osuus on 63,7 
M€  jakautuen  sairaanhoitopiirin  muihin  kustannuksiin  40,1  M€, 
bonuspooliin 2,5 M€ ja riskivarauksiin 21,1 M€.  

Sairaanhoitopiirin  valtuusto  on  26.10.2022  §  41  päättänyt 
riskivarauksen  korottamisesta  edelleen  23,3  M€:lla  johtuen  mm. 
vaikeutuneesta taloudellisesta yleistilanteesta. Edellä mainittu päätös ei 
ole  vielä  lainvoimainen.  Edellä  mainittua  päätöstä  käsitellään 
loppuvuoden 2022 aikana vielä aluehallituksessa ja -valtuustossa osana 
Kanta-Hämeen  hyvinvointialueen  investointiohjelmaan  liittyvää 
päätöksentekoa.

Tilaaja on käynnistänyt  vastuullaan olevien hankintojen ja  toimintojen 
uudelleen  suunnittelua  hankkeen  ennustetun  kustannusylityksen 
pienentämiseksi. 

Hankinnat 

Vallitsevassa  yleisessä  taloudellisessa  tilanteessa  hankintojen 
pysyminen  tavoitehintojen  mukaisina  on  ollut  haasteellista. 
Mahdollisimman kokonaisedullisiin hintoihin pyrkiminen on vaativaa ja 
normaalitilanteeseen  nähden  aikaa  vievää.  Vastauksena  tähän 
haasteeseen  hankinnoista  vastaava  hankkeen  päätoteuttaja  on  sekä 
lisännyt  hankintahenkilöstöä  että  kehittänyt  innovatiivisia 
hankintamenetelmiä. 

Keskeisten  hankintojen  tulee  valmistua  vuoden  2022  loppuun 
mennessä.  Vuosien  2021–2024  hankintojen  kokonaismääräksi  on 
arvioitu 200 miljoonaa euroa, joista on arvioitu toteutuvan vuoden 2022 
loppuun  mennessä  157  miljoonaa  euroa  eli  78,5%.  Vuosi  2022  on 
keskeisin hankintavuosi, ja tämän vuoden hankintojen on arvo arvioitu 
127  miljoonaksi  euroksi,  joka  on  63,5%  arvioidusta  hankintojen 
kokonaiskustannuksesta.  Tarkastelujakson  09/2022  lopussa 
hankintojen valmiusaste on 51 % rakentamisen hankinnoista.

Rakennusprojektissa  on  runsaasti  keskinäisiä  riippuvuuksia  eri 
urakoiden  ja  näiden  aikataulujen  jne.  kesken.  Viivästymiset 
hankinnoissa tai  tarjousten saamatta jääminen vaikuttavat  pitkään eri 
projektikomponenttien ketjuun haitallisesti esimerkiksi aikataulun osalta. 
Hankintoihin liittyy riski myös siitä, että jollain hankintojen osa-alueella 
ei saataisi tarjouksia. Toistaiseksi viimemainitulta on vältytty. Tilannetta 
seurataan jatkuvasti. 

Allianssin yhteistyö 

Allianssin  yhteistyö  on  ollut  sujuvaa.  Koronapandemiaan  liittyvät 
rajoitukset  ovat käytännössä poistuneet tarkastelujakson aikana,  millä 
on  ollut  positiivinen  vaikutus  hankeen  ilmapiiriin  ja  yhteistyön 
tehokkuuteen. Yleisenä hanketta edistävänä toimintana on hankkeessa 
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käyttöönotettu  Big  Room  -työskentely.  Tässä  työskentelytavassa 
konsulttiyritysten eri suunnittelualojen edustajat tekevät töitä samassa 
suuressa  tilassa,  mikä  on  normaalia  eri  tahoilla  työskentelyä 
merkittävästi  tehokkaampaa.  Big  Room  -työskentely  kuuluu 
allianssihankkeille ominaiseen toimintaan. 

Muutosten hallinta 

Laajuus- ja laatutason muutokset ovat sairaanhoitopiirin vastuulla ja ne 
voivat  nostaa  tai  laskea  allianssin  tavoitekustannusta  TAS-
sopimusasiakirjojen  mukaisesti.  Kustannuksia  nostavat  ratkaisut 
pyritään  päänsääntöisesti  kompensoimaan  kustannuksia  alentavilla 
ratkaisuilla.  Muutokset  ovat  normaali  osa  rakennushanketta  ja  niitä 
käsitellään  sovittujen  menettelyjen  mukaisesti  allianssin 
muutostenhallintaprosessissa.
 
Muutokset ovat aiheutuneet pääosin tilasuunnittelun tarkentumisesta.  

Muutokset on jaettu kolmeen kategoriaan: 
- Allianssin tavoitekustannukseen sisältyvät muutokset 
- Tavoitekustannusta  nostavat  laajuus-  ja  laatutason 

muutokset (Tilaajan kustannusvastuulla olevat muutokset) 
- Muutokset, joilla ei ole kustannusvaikutusta. 

Allianssin  vastuulla  olevien  muutosten  kokonaiskustannusvaikutus  on 
tarkastelujakson  lopussa  587  942  euroa.  Allianssi  on  onnistunut 
pienentämään aiempaa allianssin vastuulla olevien muutosten summaa 
tarkastelujakson aikana 130 865 eurolla (säästö).

Tilaajan  vastuulla  olevien  laajuus-  ja  laatutasomuutosten 
kokonaiskustannusvaikutus  on  774  775  euroa  (sisältäen  palkkion). 
Tarkastelujakson osuus edellisestä on 271 811 euroa. 
 
Riskienhallinta  

Tarkastelujakson keskeisimpiä riskejä ovat kansainvälisestä tilanteesta 
johtuvat,  hankkeen  talouteen  kohdistuvat  riskit  (kustannusten 
nousupaine  ja  rakennusmateriaalien  saatavuusriski  sekä  mm.  edellä 
mainittujen  aiheuttama  aikatauluriski).  Merkittäväksi  riskeiksi  on 
tunnistettu  myös  taloteknisen,  erityisesti  sähkösuunnittelun  tuotannon 
mahdolliset  viivästymät  sekä  haastavasta  hankintatilanteesta 
aiheutuvan  hankintojen  aikatauluriski.  Tilaajan  projektijohtaja  on 
pyytänyt  päätoteuttajalta  (Skanskalta)  kirjallisen  selvityksen 
taloteknisten  suunnitelmien  mahdollisen  viivästymisen  vaikutuksesta 
hankintoihin,  hankintojen  aikataulussa  pysymisestä  ja  hankintojen 
henkilöresursoinnista.  Taloteknisen  suunnittelun  mahdollisilla 
viivästymisillä  voi  olla  nostavaa  vaikutusta  saataviin  tarjoushintoihin. 
Taloteknisen  suunnittelun  kriittisin  tilanne  jatkuu  kuitenkin  vain  n. 
tulevaan  vuodenvaihteeseen  saakka.  Keskeisten  suunnitelmien  tulee 
olla  tuolloin  valmiina.  Kanta-Hämeen  hyvinvointialueen  toiminnan 
alkaminen  vuoden  2023  alusta  saattaa  aiheuttaa  mm. 
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henkilöresursseihin  ja  uuden  organisaation  toimintaan  sekä  erilaisiin 
valtuuksiin liittyviä haasteita. 

Hankkeen  riskienhallinta  perustuu  systemaattiseen  riskien 
tunnistamiseen,  analysointiin  ja  hallintaan.  Hankkeen  tunnistettuja 
riskejä  on  käsitelty  esimerkiksi  allianssin  yhteisissä  työpajoissa  sekä 
allianssin johtoryhmässä ja projektiryhmässä. Riskien osalta on yleisesti 
ryhdytty toimenpiteisiin,  joita ovat mm. aiemmin mainitut innovatiiviset 
tarjouspyyntömenettelyt sekä tilaajan henkilöstö- ja hallintojärjestelyt.

Sairaanhoitopiirin johtajan muutettu päätösesitys:  Assi  -hankkeen 
Q3  (  1–9/2022)  ja  hankkeen  kumulatiiviset  tiedot  merkitään  tulleen 
hallitukselle  tiedoksi  ja  päätetään toimittaa  Q3 – sekä kumulatiivinen 
vuoden 2022 raportti tiedoksi sairaanhoitopiirin valtuustolle ja valtuuston 
käsittelyn  jälkeen  edelleen  tiedoksi  Kanta-Hämeen  hyvinvointialueen 
hallitukselle. 

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 14.12.2022 § 48

Hallitus:  Valtuusto  päättää  merkitä  tiedoksi Assi  -hankkeen  Q3  (1–
9/2022) sekä kumulatiivisen vuoden 2022 raportin.

Päätös:
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Talousarvion 2022 ylitysoikeudet

Hallitus 22.11.2022 § 190

Valmistelijat: talous- ja tukipalvelujohtaja Tero Pitkämäki puh. 040 485 
9098 ja controller Alex Vaenerberg 040 076 2526

Tammi-syyskuun toteuman perusteella on vuoden 2022 talousarviossa 
arvioitu tulevan ylityksiä alla tarkemmin selostettuihin tilikohtiin. 
Arvioituja menokohtien ylityksiä pyritään ylitysoikeuksista huolimatta 
mahdollisuuksien mukaan pienentämään. 

Talousarvion toteumaennuste koko sairaanhoitopiirin osalta on 
syyskuun tilanteen mukaan 8,3 milj. euroa alijäämäinen. Tuloalueiden 
menojen ylitysarviot laaditaan tilikohtaisesti, joten arvioissa ei oteta 
huomioon muilla menokohdilla mahdollisesti syntyviä säästöjä. Tästä 
syystä tulosalueiden ylitysarvioiden yhteissumma poikkeaa koko 
sairaanhoitopiirin alijäämäarviosta. Tulosalueiden arvioimia 
menoylityksiä tullaan kattamaan tulosalueilla loppuvuoden aikana myös 
muista menokohdista saatavilla säästöillä. 

Toimintatuotot  

Asiakasmaksuja on talousarviossa budjetoitu 9,1 milj. euroa. syyskuun 
toteumaennusteen mukaan asiakasmaksujen ennuste on 8,0 milj. 
euroa, joten asiakasmaksut toteutuvat 1,1 milj. euroa talousarviota 
pienempinä. 

Toimintakulut 

Konservatiivinen tulosalue 

Konservatiivisen tulosalueen henkilöstökuluihin on varattu 34,4 milj. 
euroa. Tulosalueella henkilöstökulujen arvioidaan ylittyvän 1,3 milj. 
euroa. Tämä johtuu pääosin CO-VID-19 aiheuttamista 
lisäkustannuksista, joita on ollut noin 0,9 milj. euroa. Myös lisäpalkkiot 
muun muassa vuoronvaihdoista ja tuplavuoroista ovat aiheuttaneet 
lisäkustannuksia. Ulkopuolisten sairaaloiden käyttö ylittää talousarvioon 
varatun määrärahan (20,2 milj. euroa) noin 4,1 milj. euroa, koska 
kuluvana vuonna on hoidettu yliopistollisten sairaaloiden teho-osastoilla 
poikkeuksellisen monta vaikeasti sairasta potilasta. Kulut ovat nousseet 
erityisesti sydänsairaalan, syöpätautien, lastentautien ja 
lastenneurologian osalta. 

Palvelujen ostoihin varattu määräraha (16,9 milj. euroa) ylittyy noin 1,6 
milj. euroa. Tämä johtuu pitkälti asiantuntijapalveluiden ja työvoiman 
vuokrauksesta aiheutuneista kustannuksista. Aineisiin ja tarvikkeisiin 
varattu määräraha (12,0 milj. euroa) ylittyy noin 1,1 milj. euroa. Tämä 
johtuu erityisesti lääkekustannusten ennakoitua suuremmasta kasvusta.
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Operatiivinen tulosalue 

Operatiivisen tulosalueen henkilöstömenot ylittyvät arviolta 1,4 milj. 
euroa. Lisäkuluja on aiheuttanut COVID-19, hoitotakuun ja sijaisuuksien 
aiheuttamat lisäkustannukset. 

Palveluiden ostot ylittyvät noin 1,0 milj. euroa, asiantuntijapalveluiden, 
työvoiman vuokrauksen ja kuvantamispalveluiden aiheuttamista 
lisäkustannuksista. Lisäksi CO-VID-19 aiheuttamat kirjaukset ovat 
nostaneet palveluiden ostojen määrää.

Aineet ja tarvikkeet ylittyvät arviolta noin 0,1 milj. euroa lisätöiden ja 
hinnannousun aiheuttamien korotusten vuoksi.

Psykiatrian tulosalue 

Palvelujen ostot tulevat ylittymään arviolta 0,1. milj. euroa työvoiman 
vuokrauksesta aiheutuneiden lisäkustannusten takia.

Tukipalvelut 

Henkilöstökuluihin on tukipalveluissa varattu talousarviossa 20,0 milj. 
euroa. Henkilöstökulujen arvioidaan ylittyvän noin 1,3 milj. euroa. 
Palvelujen ostoihin on varattu tukipalveluiden talousarviossa 13,9 milj. 
euroa. Palvelujen ostot ylittyvät kaikkiaan noin 1,0 milj. euroa. Ylitys 
koostuu pääosin ICT-palveluiden ja asiantuntijapalveluiden kas-vaneista 
kuluista. Aineiden ja tarvikkeiden osalta on budjetoitu talousarvioon 5,4 
milj. euroa. Aineiden ja tarvikkeiden arvioidaan ylittävän 
talousennusteen noin 0,2 milj. euroa. Ylitys johtuu pääosin lämmityksen, 
höyryn ja polttoainekustannusten hintojen noususta sekä kaluston 
korjausmateriaaleista johtuvista kustannuksista.

Poistojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 1,5 milj. euroa. Ylitys 
johtuu Ahveniston rakennuksiin kohdistuvista lisäpoistoista, jotka 
valtuusto hyväksyi vasta talousarvion hyväksymisen jälkeen keväällä 
2022.

Yhtymähallinto 

Potilasvakuutusmaksuun varattu määräraha on 2,6 milj. euroa. 
Määrärahavaraus sisältää Vakuutusyhtiö Fennian kiinteän noin 1,6 milj. 
euron vakuutusmaksun sekä varauksen potilasvakuutuskeskuksen 
vakuutusmaksulle. Lopullinen tieto potilasvakuutuskeskuksen kuluksi 
kirjattavasta potilasvakuutusmaksuista saadaan vasta tammikuussa 
2023, joten tarkkaa arviota toteumasta ei vielä voida tehdä. 
Potilasvakuutus-keskukselta marraskuussa saadun ennakkotiedon 
mukaan kuluksi kirjattava määrä olisi noin 1,9 milj. euroa, joka ylittää 
noin 0,9 milj. euroa talousarvion määrärahan. Aiempina vuosina 
lopullinen kuluksi kirjattava määrä on voinut muuttua huomattavasti 
syksyn arviosta. 
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Yhtymähallinnon henkilöstökuluihin on varattu yhteensä 3,0 milj. euroa. 
Henkilöstökulut ovat ylittymässä arviolta 0,1 milj. euroa. Palvelujen 
ostoihin on yhtymähallinnossa budjetoitu 4,5 milj. euroa. Palvelujen 
ostot ovat ylittymässä arviolta 0,1 milj. euroa. Ylitykset johtuvat 
asiantuntijapalveluiden ja ICT-palveluiden odotettua korkeammista 
kustannuksista. Aineet ja tarvikkeet ovat arviolta ylittymässä noin 0,1 
milj. eurolla. Yli-tys johtuu pääosin elintarvikkeiden kustannuksista.

Yhteenveto ylitysarvioista

Ylitysoikeuksia haetaan seuraaville tulosalueille: 

Konservatiivinen tulosalue 

- henkilöstökulut 1,3 milj. euroa
- palveluiden ostot 1,6 milj. euroa 
- aineet ja tarvikkeet 1,1 milj. euroa 
- ulkopuolisten sairaaloiden käyttö 4,1 milj. euroa 

Operatiivinen tulosalue 

- henkilöstökulut 1,4 milj. euroa 
- palveluiden ostot 1,0 milj. euroa 
- aineet ja tarvikkeet 0,1 milj. euroa

Psykiatrian tulosalue 

- palveluiden ostot 0,1 milj. euroa 

Tukipalvelut 

- henkilöstökulut 1,3 milj. euroa
- palveluiden ostot 1,0 milj. euroa 
- aineet ja tarvikkeet 0,2 milj. euroa 
- poistot 1,5 milj. euroa

Yhtymähallinto 

- potilasvakuutuskeskuksen vakuutusmaksuvarauksen muutos 0,9 
  milj.euroa
- henkilöstökulut 0,1 milj. euroa 
- palveluiden ostot 0,1 milj. euroa
- aineet ja tarvikkeet 0,1 milj. euroa

Arvio sairaanhoitopiirin vuoden 2022 tuloksesta

Syyskuun lopun tilanteen mukaan arvio sairaanhoitopiirin alijäämän 
määrästä on noin 8,3 milj. euroa. Tästä summasta noin 2,3 milj. euroa 
voidaan kattaa taseen ylijäämäerällä (poistoero), joten katettavan 
alijäämän määräksi jää noin 6,0 milj. euroa.
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Sairaanhoitopiirin taseen alijäämä sekä vuodelta 2022 syntyvä alijäämä 
on katettava sairaanhoitopiirin toiminnan siirtyessä hyvinvointialueelle. 
Alijäämän kattamisesta on määräykset sairaanhoitopiirin 
perussopimuksessa. Perussopimuksen mukaan alijäämän kattamiseksi 
kerättävät kuntamaksut maksetaan sopimusohjausmenettelyssä 
käytetyn menettelyn mukaisesti. Alijäämän kattamiseksi kerättävät 
kuntamaksut jakautuvat kunnille siten vuodelle 2022 hyväksyttyjen 
kuntamaksujen suhteessa.

Sairaanhoitopiirin alijäämän kattamista koskevan päätökset tehdään 
hyvinvointialueen toimielimissä.

Sairaanhoitopiirin  johtaja: Hallitus  esittää  valtuustolle,  että  vuoden 
2022  talousarvioon  hyväksytään  edellä  selostetun  mukaiset 
ylitysoikeudet. 

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 14.12.2022 § 49

Hallitus: Valtuusto päättää hyväksyä vuoden 2022 talousarvioon edellä 
selostetun mukaiset ylitysoikeudet.

Päätös:
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Hyvinvointialueiden täytäntöönpano ja kuntayhtymän 
toimielinten tehtävien päättyminen 31.12.2022

Hallitus 22.11.2022 § 191

Valmistelijat: sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta, puh. 044 278 7320
ja vt. hallintojohtaja Anu Junikka, puh. 040 538 6859

Lain  hyvinvointialueiden  voimaanpanosta  mukaisesti  Kanta-Hämeen 
sairaanhoitopiirin  toiminta  päättyy  31.12.2022  ja  sairaanhoitopiirin 
toiminta  varoineen,  velkoineen  ja  vastuineen  siirtyy  Kanta-Hämeen 
hyvinvointialueelle.  Kuntayhtymä  purkautuu  selvitysmenettelyttä 
suoraan  voimaanpano  lain  perusteella.  Samalla  kuntayhtymän 
toimielinten tehtävät ja toimivalta päättyvät.

Kysymyksessä  on  itsenäisen  Suomen  historian  suurin  hallinnollinen 
uudistus.

Sairaanhoitopiirin vuoden 2022 tilinpäätöksen käsittely

Sairaanhoitopiirin  vuoden  2022  tilipäätös  valmistuu  vuoden  2023 
ensimmäisen  vuosineljänneksen  aikana.  Tilikaudelta  2022 
tarkastettavan  ja  hyväksyttävän  tilinpäätöksen  allekirjoittavat 
hyvinvointialueen  aluehallitus  ja  aluejohtaja.  Tilinpäätös  hyväksytään 
aluevaltuustossa (laki hyvinvointialueen täytäntöönpanosta 41 §).

Sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2022 
allekirjoittavat hyvinvointialueen hallitus ja hyvinvointialuejohtaja. 

Hyvinvointialueen  valtuusto  käsittele  sairaanhoitopiirin  vuoden  2022 
tilinpäätöksen  ja  päättää  tilivelvollisille  myönnettävästä 
vastuuvapaudesta 30. päivään kesäkuuta 2023 mennessä.

Kuntayhtymän tilinpäätöksen osoittaman alijäämän käsittely

Sairaanhoitopiirin  jäsenkuntien  on  hyvinvointialuetta  koskevan 
voimaanpanolain  mukaisesti  katettava  kuntayhtymän  taseeseen 
kertynyt  alijäämä  kuntalain  (410/2015)  säännösten  mukaisesti  ennen 
kuntayhtymän siirtämistä hyvinvointialueelle. 

Kuntalain  117  §:n  (Kuntayhtymän rahoitus)  mukaisesti  kuntayhtymän 
sellaisten  menojen  rahoituksesta,  joita  ei  muuten  saada  katetuiksi, 
vastaavat  jäsenkunnat  siten  kuin  kuntien  välisestä  vastuunjaosta  on 
perussopimuksessa  sovittu.  Sairaanhoitopiirin  perussopimuksen 
(1.1.2020,  §  19)  mukaisesti  jäsenkunnat  vastaavat  alijäämän 
kattamisesta  palveluiden  käytön  mukaisessa  suhteessa  vastaavalla 
tavalla kuin kuntamaksut kattamispäätöstä edeltäneellä tilikaudella ovat 
muodostuneet.
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Muutoksen valmistelu

Hyvinvointialueen  toiminnan  käynnistymistä  ja  sairaanhoitopiirin 
tehtävien  ja  vastuiden  siirtymistä  hyvinvointialueelle  on  valmistelu 
hyvinvointialueen johdolla 1,5 vuotta. Valmistelutyön keskeinen tavoite 
on turvata sairaanhoidon häiriötön jatkuminen vuodenvaihteen jälkeen. 
Valmistelussa  on  suunniteltu  sairaanhoitopiirin  nykyisten  toimintojen 
siirtyminen hyvinvointialueen aloittavaan organisaatioon.

Sairaanhoitopiirin  johtaja:  Hallitus  merkitsee  tiedoksi 
hyvinvointialueiden  täytäntöönpanoa  koskevan  menettelyn  ja  siihen 
liittyvän sairaanhoitopiirin kuntayhtymän järjestämisvastuun siirtymisen 
hyvinvointialueelle  ja kuntayhtymän toimielinten tehtävien päättymisen 
31.12.2022.  Hallitus  toimittaa  asian  edelleen  tiedoksi  kuntayhtymän 
valtuustolle.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 14.12.2022 § 50

Hallitus: Valtuusto päättää merkitä tiedoksi hyvinvointialueiden 
täytäntöönpanoa koskevan menettelyn ja siihen liittyvän 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän järjestämisvastuun siirtymisen 
hyvinvointialueelle ja kuntayhtymän toimielinten tehtävien päättymisen 
31.12.2022.

Päätös:
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