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SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

YHTEISTYÖSTÄ LOIMAAN JA ORIPÄÄN VÄLILLÄ 

 
1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 

 

Tämän sopimuksen osapuolet ovat Loimaan kaupunki ja Oripään kunta. 

 

  

2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 

 

Tällä sopimuksella sovitaan kuntalain 8 §:n mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämisestä. Sopimus kattaa seuraavat palvelut: 

 

* Kansanterveys- ja terveydenhuoltolain mukaiset palvelut  

* Kasvatus- ja perheneuvonta 

 

Lisäksi kunnat voivat sopia erillisillä sopimuksilla muista palveluista. 

 

 

3. HALLINTO, PÄÄTÖKSENTEKO JA PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN 

 

Palvelujen järjestämisestä ja hallinnoinnista vastaa Loimaan kaupunki. Yhteistoiminnasta 

vastaa perusturvalautakunta, jonka tehtävistä määrätään tarkemmin Loimaan kaupungin 

hallintosäännössä. Oripää valitsee perusturvalautakuntaan edustajan, joka osallistuu 

kokoukseen vain yhteisistä asioista päätettäessä.  

Palvelut järjestetään ja tuotetaan Loimaan kaupungin organisaation toimesta ja kaupungin 

käyttämien ostopalvelujen avulla. 

 

 

4. HENKILÖSTÖ 

 

Tässä sopimuksessa määriteltyjen palvelujen tuottamisessa tarvittava henkilöstö on Loimaan 

kaupungin palveluksessa, ellei palvelun järjestäminen perustu Loimaan kaupungin tekemään 

ostopalvelusopimukseen. 

 

5. TALOUDENOHJAUS JA RAHOITUS  

 

 5.1. Talousarvio ja  –suunnitelma 

 

Perusturvalautakunnan on Loimaan kaupunginvaltuuston päättämässä määräajassa tehtävä 

esitys seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi sekä taloussuunnitelmaksi kolmeksi tai 

useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Esityksessä tulee olla erikseen käyttötalous- ja 

investointiosa. 

Talousarvion ja suunnitelman valmistelussa Oripään kunnalle varataan tilaisuus esityksen 

tekemiseen toiminnan tavoitteista ja rahoituksesta. Esitys talousarvioksi ja –suunnitelmaksi 

on annettava Oripään kunnalle tiedoksi 14 päivää ennen Loimaan kaupunginvaltuuston 

talousarviokokousta.  
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Talousarvioon otetaan toiminnan tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja osoitetaan 

rahoitustarpeen kattaminen Oripään maksuosuuksilla ja muilla tuloilla. Talousarvio ja –

suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. 

 

Toiminnassa ja niiden rahoituksessa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä 

muutoksista päättää Loimaan kaupunginvaltuusto. Esitys talousarvion muuttamiseksi on 

annettava Oripään kunnalle tiedoksi 14 päivää ennen valtuuston kokousta, jossa 

muutoksesta on tarkoitus päättää. 

 

 5.2. Maksuosuudet ja niiden laskutus 

 

Oripään kunnan maksuosuus toimintamenoihin määräytyy toimintavuoden toteutuneiden 

kustannusten perusteella. Toteutuneisiin kustannuksiin otetaan ulkoiset toimintamenot, 

suoritusperusteiseen laskutukseen perustuvat sisäiset menot sekä suunnitelman mukaiset 

poistot ja korko tuotantovälineisiin sitoutuneelle pääomalle. Maksuosuutta määrättäessä 

toteutuneista kustannuksista vähennetään asiakasmaksut ja muut toimintatuotot. Laskutus 

tapahtuu toteutuneiden suoritteiden mukaisesti kuukausittain jälkikäteen. Maksuaika on 21 

päivää laskun päiväyksestä. 

Toimintavuoden päätyttyä tarkistetaan vuosilaskutuksen oikeellisuus ja suoritetaan 

mahdollinen palautus/lisälaskutus. 

 

6. KIINTEISTÖT JA TOIMITILAT 

 

Vuokrasopimukset laaditaan erikseen. Toimitilojen peruskorjauksista ja kiinteistönhoidosta 

vastaa sijaintikunta. Uusien toimitilojen rakentamisesta vastaa sijaintikunta. 

 

 

7. ASIAKASTIETOJÄRJESTELMÄT 

 

Loimaan kaupunki vastaa sopimuksen sisältävien palveluiden edellyttämien 

asiakastietojärjestelmien hankinnasta ja ylläpidosta.  

   

8. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 

 

Tämän sopimuksen muutoksista päätetään sopijakuntien kunnanhallitusten yhtäpitävillä 

päätöksillä. 

 

 

9. VAHINGONKORVAUSVASTUU 

 

Palvelujen järjestäjänä Loimaan kaupunki vastaa vakuutuksista ja niiltä osin vastaa 

vahingonkorvausvastuusta. Sopimuskunnat vastaavat omistamastaan omaisuudesta, sen 

vakuuttamisesta ja sille aiheutuneesta vahingosta. 

Vahinkotapauksiin sovelletaan vahingonkorvauslakia 

 

 

10. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 

 

Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan kuntien välisin 

neuvotteluin. 
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Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa 

tuomioistuimessa. 

  

11. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN 

 

Tämä sopimus tulee voimaan 1.1.2017 ja on voimassa toistaiseksi. Sopimus tulee irtisanoa 

kuusi (6) kuukautta ennen toimintavuoden alkamista. Tällä sopimuksella korvataan aiempi 

v. 2008 solmittu sopimus yhteistoiminnasta. 

 

 

Loimaalla         2016 

 

LOIMAAN KAUPUNKI  ORIPÄÄN KUNTA 

 

 

 

Jari Rantala   Pekka Paju 

Kaupunginjohtaja   Vs. kunnanjohtaja 

 

 

Jaakko Kaunisto   Hannele Rouhiainen 

Sosiaali- ja terveysjohtaja  Kunnanhallituksen puheenjohtaja 

 


