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HUS-YHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Itä-Uudenmaan aluehallitus
Valmistelu ja lisätiedot: Vt. hyvinvointialuejohtaja
Silvennoinen, ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi

Ann-Sofie

Ns. Uudenmaan erillislain (615/2021) 13 §:n mukaan HUS-yhtymä
perustetaan Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin
välisellä sopimuksella (perussopimus). HUS-yhtymä katsotaan
perustetuksi sen jälkeen, kun hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki
ovat hyväksyneet perussopimuksen.
Kunkin
HUS-yhtymän
jäsenenä
olevan
Uudenmaan
hyvinvointialueen sekä Helsingin kaupungin osuus HUS-yhtymän
varoihin sekä vastuu sen veloista määräytyvät Helsingin kaupungin
ja kunkin hyvinvointialueen peruspääomaosuuksien suhteessa.
HUS-yhtymän perussopimuksessa on sovittava sen lisäksi, mitä
hyvinvointialueesta annetussa laissa säädetään hyvinvointiyhtymän
perussopimuksen sisällöstä. Perussopimuksessa on lisäksi sovittava
Helsingin yliopiston osallistumisesta 7 §:ssä tarkoitetun
yliopistollisen sairaalan hallintoon.
HUS-kuntayhtymän hallitus on ns. voimaanpanolain (616/2021) 9
§:n perusteella asettanut väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän, jonka
päätehtävänä on ollut 11 §:n mukaisesti valmistella HUS-yhtymän
perussopimus. Ryhmään on valittu edustaja Helsingin kaupungilta,
kultakin
hyvinvointialueelta
sekä
HUS-kuntayhtymästä.
HUS-valmisteluryhmän toiminta on alkanut syksyllä 2021 ja jatkunut
kevääseen 2022 saakka.
Voimaanpanolain 45 §:n mukaan HUS-yhtymän ensimmäinen
perussopimus on tullut valmistella siten, että Uudenmaan
hyvinvointialueiden valtuustot ja Helsingin kaupunginvaltuusto voivat
hyväksyä sen viimeistään 30. päivänä huhtikuuta 2022.
Perussopimus tulee voimaan, kun Uudenmaan hyvinvointialueet ja
Helsingin kaupunki ovat sen hyväksyneet.
HUS-valmisteluryhmän perussopimuksen valmistelutyö on edennyt
asiantuntijasihteeristön
sekä
konsulttiavun
tukemana.
Lopputuloksena on valmistunut tämän päätösesityksen liitteenä
oleva luonnos perussopimukseksi.
Perussopimuksen
luonnoksessa
käsitellään
muun
ohella
perustettavan HUS-yhtymän yleisen tason tehtäviä, strategiassa
huomioon otettavia tavoitteita ja kriteerejä sekä omistajaohjauksen
esimerkinomaisia keinoja, joiden tarkempi määrittäminen jätetään
kuitenkin hallintosäännön ja muiden sopimusten varaan.
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Luonnoksessa ylintä päätösvaltaa käyttäväksi toimielimeksi on
valikoitunut yhtymäkokous. Sopimusteksti sisältää tarkemman
määräyksen esimerkiksi äänivallan määräytymisestä, joka toteutuisi
asukasmäärien suhteessa. Lisäksi siinä otetaan kantaa
yhtymähallituksen kokoonpanoon ja tehtäviin. Talousluvussa
kuvataan esimerkiksi peruspääomien muodostuminen sekä
tulonmuodostuksen, talousarvion ja taloussuunnitelman periaatteet.
Tekstiin
sisältyvät
myös
säännökset
maksuosuuksien
tasausmenettelystä, talouden ja toiminnan seurannasta sekä investoinneista. Sopimusluonnoksessa on erikseen huomioitu Myrskylän
ja Pukkilan Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän peruspääomaosuuksien siirtäminen Itä-Uudenmaan peruspääomien korotuksiksi
HUS-yhtymässä. Talousarvion valmistelu on tarkoitus selostaa tarkemmin erillisessä prosessikuvauksena toimivassa asiakirjassa.
Vt. hyvinvointialuejohtaja:
Aluehallitus merkitsee tiedoksi perussopimuksen luonnoksen ja käy
siitä keskustelun.

