1

SOPIM US PERUSTERVEYDE
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UOLLON YHTEISTOIMINTA.ALU EESTA

1 $ Sopijapuolet

Tämän sopimuksen sopijapuolet ovat:
Seinäjoen kaupunki
lsonkyrön kunta
Mahdolliset muut sopijapuolet liitetään sopimukseen erillisellä sopimusmuutoksella. Mikäli sopimuksen piiriin tulee muita sopijaosapuolia, tätä sopimusta tarkistetaan tarvittavilta osin.

2 $ Sopimuksen tarkoitus
Tämän sopimuksen tarkoituksena on toteuttaa ku nta- ja palvelurakenneuud istu ksesta
annetun lain 5 $:n 3 momentin edellyttämä yhteistoiminta-alue, joka huolehtii perusterveydenhuollosta tässä sopimuksessa ja yhteisesti muutoin määritellyssä laajuudessa.
Sosiaalitoimen tehtävistä osapuolet sopivat erikseen.
3 $ Hallinto

Perusterveydenhuollon hallinnosta ja johtamisesta vastaa Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskus, jota hoidetaan Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen
johtosäännön ja muiden säännösten mukaisesti.
Seinäjoen kaupungissa perusterveydenhuollon palveluista vastaa sosiaali- ja terveyslautakunta. Seinäjoen kaupungin nimeämien edustajien lisäksi lsonkyrön kunnalla on
oikeus nimetä lautakuntaan yksi (1) jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. lsonkyrön edustajalla on oikeus olla lautakunnassa käsittelemässä niitä asioita, jotka liittyvät
tämän sopimuksen mukaisten tehtävien järjestämiseen.

4 $ seinäjoen kaupungin järjestämät perusterveydenhuollon palvelut
Seinäjoen kaupunki sitoutuu tällä sopimuksella järjestämään kansanterveyslain
(28.1.1972166) 14 $:ssä säädetyt perusterveydenhuollon palvelut. Lähipalveluna järjestetâän perusterveydenhuollon mahdollisuuksien rajoissa terveysneuvontaa, neuvolápalveluja, kouluterveydenhuoltoa, vastaanottopalveluja, työterveyspalveluja, hoivaosasion
lääkäripalvelua ja suun terveydenhuoltoa. Seinäjoen kaupunki tarjoaa lsonkyrön kunnan
asukkaille terveydenhuollon palveluja samoilla periaatteilla kuin omille asukkailleen.
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5 $ Seinäjoen kaupungin järiestämät ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintä-

huollon palvelut

Seinäjoen kaupunki sitoutuu tällä sopimuksella järjestämään ympäristöterveydenhuollon
ja-eläinlääkintähuollon palvelut siten kuin Terveydensuojelulaissa, Laissa toimenpiteistä
tupakoinnin vähentämiseksi, Lääkelaissa, Kemikaalilaissa, Elintarvikelaissa ja muissa
terveydensuojelua ja eläinlääkintää säätelevissä laeissa ja säännöksissä määrätään
kuntien tehtävistä. Lähipalveluna järjestetään eläinlääkärin vastaanottopalveluja.
6 $ lsonkyrön kunnan järjestämät palvelut
lsonkyrön kunta vastaa sosiaalitoimen palveluiden järjestämisestä asukkailleen ja järjestää mm. seuraavat palvelut:

.
.
.
.

laitoshoito lsonkyrön palvelukeskuksessa
kotihoito, joka sisältää asumispalvelut ja kotipalvelun
lainsäädännön salliessa kotisairaanhoito voidaan liittää osaksi kunnan kotihoitoa
sosiaalitoimen palveluihin liittyvät fysioterapiapalvelut lsossakyrössä

Seinäjoen kaupungin potilasasiamies toimii myös lsonkyrón kunnan hoivaosaston potilasasiamiehenä.
7 $ Virat ja toimet
Kyrönmaan terveyskeskuskuntayhtymän lsonkyrön kunnalle perusterveydenhuollon
palveluja tuottava erikseen määritelty henkilöstö siirtyy liikkeenluovutusperiaatteen mukaisesti Seinäjoen kaupungin palvelukseen 1.1.2009 alkaen.
Muu kuin terveydenhuollon ammattihenkilöstö, jota ei voida sijoittaa Seinäjoen kaupungin organisaatioon siirtyy lsonkyrön kunnan palvelukseen siten kuin erikseen sovitaan.
Kyrönmaan terveyskeskuskuntayhtymä vastaa siirtyneen henkilöstön osalta 31.12.2008
mennessä ansaittujen ja Seinäjoen palveluksessa pidettävien vuosilomien ja säästövapaiden kustannuksista (vuosilomapalkat ja lomarahat sivukuluineen) sekä g1 .12.2008
mennessä kertyneistä palkkasaatavista (työaika-, matka ja muut mahdolliset korvaukset
sivukuluineen).
Tämän sopimu ksen perusteella Seinäjoen kau pu ngin perusterveyden h uollon palvel u kseen siirtyvän henkilön jäädessä yksilölliselle varhaiseläkkeelle tai työkyvyttömyyseläkkeelle Kuntien eläkevakuutuksen perimä eläkkeen omavastuuosuus sisatÍ¡etaån sopijapuolten (taloudenhoito) $:ssä mainituin perustein jaettaviin kustannuksiin.
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$ Kalusto ja laitteet

Kyrönmaan terveyskeskuskuntayhtymältä siirtyy kuntayhtymän omistuksessa ja lsossakyrössä käytössä oleva erikseen sovittava terveydenhuollon kalusto ja laitteet korvauksetta Seinäjoen kaupungin omistukseen. Korvauksetta luovutetulle kalustolle ei muodostu aryoa Seinäjoen kaupungin kirjanpidossa. Luovutettavasta käyttöomaisuudesta
tehdään erilliset luovutuskirjat.
Sopimuksen voimaan tultua uuden kaluston ja laitteiston hankinnat tekee Seinäjoen
kaupunki. Hankinnasta aiheutuvat kustannukset jaetaan sopijapuolten kesken (taloudenhoito) $:ssä mainituin perustein. Seinäjoen kaupungin hankkimat koneet ja laitteisto
on sen omaisuutta.
Jos sopimus purkautuu, lsoonkyröön sijoitetut ja kunnan kustantamat koneet ja laitteet
siirtyvät lsonkyrön kunnan omaisuudeksi.

9 $ Kiinteistöt
lsonkyrön kunnan terveydenhuollon käytössä olevat toimitilat ja kiinteistöt säilyvät sen
omistuksessa. lsonkyrön kunta vastaa tarvittavien toimitilojen ylläpidosta.
10 $ Taloudenhoito

lsonkyrön kunnan terveyspalvelut muodostavat Seinäjoen kaupungin talousarviossa ja
kirjanpidossa oman vastuualueen, jonka toimintakatteesta vastaa lsonkyrön kunta.
Seinäjoen kau pu nki hyväksyy sonkyron vastu ualueelle määrärahat
lsonkyrön kuntaa.
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lsonkyrön kunta maksaa talousarvion perusteella arvioidun maksuosuusennakon kuukausittain kunkin kuukauden 13. päivään mennessä. Talousarviovuoden lopulliset maksuosuudet maksetaan tai liikaa peritty maksuosuus palautetaan seuraavan vuoden
tammikuun loppuun mennessä. Ennakkoa voidaan tarkistaa kesken talousarviovuoden,
mikäli se poikkeaa merkittävästi toteutuneista kustannuksista.
Kustannuslaskenta järjestetään siten, että lsonkyrön kunnalle syntyvät kustannukset
pystytään erittelemään. Talousarvion lisäksi kullekin toteutetulle palvelulle arvioidaan
ohjeelliset vuosittaiset suoritemäärät ja -hinnat sopimusosapuolten välisellä sopimuksella.

11 $ Sopimuksen muuttaminen

Tätä sopimusta on mahdollista muuttaa sopijapuolten valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä.
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12 $ Sopimuksen voimassaolo

ja irtisanominen

Sopimus on voimassa 1.1.2009-31 .12.2020 ja tämän jälkeen toistaiseksi kahden (2)
kalenterivuoden irtisanomisaikaa noudattaen. lrtisanomisesta on toimitettava kirjallinen
ilmoitus vähintään kahta vuotta aiemmin. lrtisanoutuminen tapahtuu aina kalenterivuoden vaihtuessa.

I3$

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti sopijaosapuolten
välisillä neuvotteluilla.
Mikäli neuvotteluilla ei päästä yhteisymmärrykseen, ratkaistaan erimielisyydet hallintolain mukaan.
Mikäli erimielisyyttä ei voida ratkaista
Seinäjoen käräjäoikeus.
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momenttien mukaisesti, asiasta päättää
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