SOPIMUS PYHÄNNÄN SOSIAALIPALVELUJEN SIIRROSTA
SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMELLE
1 § SOPIJAPUOLET
Haapaveden kaupunki/ sosiaali- ja terveyspiiri Helmi (jäljempänä Helmi)
Pyhännän kunta (jäljempänä Pyhäntä)

2 § SOPIMUKSEN TARKOITUS
Osapuolet ovat _._.2018 allekirjoittamallaan sosiaali- ja terveyspiiri Helmen
yhteistoimintasopimuksella sopineet, että Haapaveden kaupunki vastaa kuntien
sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Sopimuksen mukaisesti
järjestämisvastuu Pyhännän kunnan sosiaalipalveluista siirtyy Helmelle 1.1.2019
alkaen.
Tällä sopimuksella osapuolet sopivat Pyhännän kunnan sosiaalipalvelujen
järjestämisvastuun siirtymiseen liittyvistä toimenpiteistä ja vastuista.

3 § SIIRTYVÄ HENKILÖSTÖ
Liitteeseen 1 kirjattu henkilöstö siirtyy Helmen palvelukseen 1.1.2019 alkaen.
Siirrossa noudatetaan liikkeen luovutuksen periaatteita (työsopimuslaki 1 luku 10 § ja
Laki kunnallisesta viranhaltijasta 5 luku 25 §). Pyhäntä lakkauttaa kyseiset virat ja
toimet ja Haapaveden kaupunki perustaa vastaavat virat ja toimet.
Pyhäntä vastaa siirtoon liittyvästä yhteistoimintamenettelystä ja Helmi siirron
jälkeiseen toimintojen organisointiin liittyvästä yhteistoimintamenettelystä.
Pyhännän sosiaalipalvelujen johtaminen järjestetään Helmen päättämällä tavalla.
Luovutushetkellä voimassa olevasta työ- tai virkasuhteesta johtuvat työnantajan
oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät Helmelle. Henkilöstö siirtyy voimassa olevien
työsopimusten ja virkamääräysten mukaisesti ja siirtohetkellä voimassa olevin
palvelussuhteen ehdoin.
Siirtoa edeltävältä ajalta kertyneet, pitämättömät vuosilomat siirtyvät pidettäväksi
Helmen palveluksessa. Lisä- ja ylityöt tai liukuvan työajan saldot eivät siirry
Helmelle.

2

Siirtyvä henkilöstö on oikeutettu samoihin henkilöstöetuihin (mm. työterveyshuolto,
työpaikkaruokailu, työaikajärjestelyt) kuin Helmen muu henkilöstö.
Pyhäntä vastaa ennen luovutusta erääntyneistä palkka- tai muusta työntekijän
saatavista ja työ- tai virkaehtosopimuksesta tai työ- tai virkasuhteesta liittyvistä
vaatimuksista, jotka ovat syntyneet ennen luovutuspäivää.
Pyhäntä korvaa Helmelle siirtyvän henkilöstön lomapalkkavelat siirtymähetken
tilanteen mukaisina.

4 § SOPIMUKSET
Pyhännän tekemät sosiaalipalveluja koskevat sopimukset siirtyvät Helmelle
(Haapaveden kaupungille).
Mikäli Pyhännän kunnan tekemän sopimuksen vastapuoli ei hyväksy sopimuksen
siirtoa Helmelle, Pyhäntä irtisanoo sopimuksen.

5 § IRTAIN OMAISUUS
Pyhäntä luovuttaa omistuksessaan ja käytössään olevan sosiaalipalvelujen kaluston ja
varusteet korvauksetta Helmen omistukseen ja käyttöön. Korvauksetta luovutetulle
kalustolle ei muodostu arvoa Haapaveden kaupungin kirjanpidossa.

6 § TOIMITILAT
Siirron yhteydessä Pyhännän sosiaalipalvelujen käytössä olevat Pyhännän omistamat
toimitilat pysyvät Pyhännän omistuksessa. Niiden vuokraamisesta Helmen käyttöön
sovitaan yhteistoimintasopimuksen 7 § mukaisesti.

7 § ASIAKASMAKSUT
Vuotta 2018 ja sitä aikaisempia vuosia koskevat Pyhännän sosiaalipalvelujen
asiakasmaksut laskuttaa ja perii Pyhäntä.

8 § TIETOJÄRJESTELMÄT
Pyhännän sosiaalipalveluissa siirrytään käyttämään Helmen tietojärjestelmiä. Pyhäntä
korvaa järjestelmiin tarvittavista muutostöistä aiheutuvat kustannukset.
Pyhäntä irtisanoo sellaisia järjestelmiä koskevat sopimukset, jotka Helmi ilmoittaa
olevan sille tarpeettomia.
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9 § ARKISTOT
Pyhännän sosiaalipalveluja koskevat henkilöstöä ja asiakkaita koskevat arkistot jäävät
lähtökohtaisesti Pyhännän säilytettäviksi. Siltä osin kuin teknisesti ja oikeudellisesti
on mahdollista, Pyhännän asukkaita koskevat osat arkistoista siirretään Helmelle.
Helmellä tai sen osoittamalla palvelujen tuottajalla on oikeus saada käyttöönsä omia
asiakkaitaan koskevat tiedot Pyhännälle jäävistä arkistoista.
Tämä sopimus tulee voimaan 1.1.2019.
Tämä sopimus on hyväksytty kuntien valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä.
Haapavedellä x.x.2018
HAAPAVEDEN KAUPUNKI

PYHÄNNÄN KUNTA

Antti-Jussi Vahteala
Kaupunginjohtaja

Jouko Nissinen
Kunnanjohtaja

