SOPIMUS SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA
15.1.2019 ALKAEN
KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN JA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN
PÄIVÄKESKUSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN
1. Sopimuksen sopijaosapuolet
Palveluntuottaja:

ViaDia Pohjois-Savo ry (2260721-7)
Yrittäjäntie 12
70150 Kuopio
Toiminnanjohtaja Hannu Tourunen

Palveluntilaaja:

Tuusniemen kunta
Keskitie 22
71200 Tuusniemi
Sosiaalijohtaja Eeva Seppänen

2. Sopimuksen tarkoitus
Tämän sopimuksen mukaisesti ViaDia Pohjois-Savo ry (jäljempänä ViaDia) perustaa Tuusniemelle
päiväkeskuksen (jäljempänä Varikko) yhteistyössä Tuusniemen kunnan sosiaalitoimen kanssa.
Varikolla tuotetaan kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen palveluja. Varikolla
voidaan lisäksi järjestää toimintaa muille kohderyhmille. Toimintaa järjestetään sekä yksilöllisesti,
että ryhmätoimintana. ViaDia vastaa päiväkeskuksen toiminnasta. Sopimuksen liitteenä on kuvaus
ViaDian Varikko-päiväkeskus toiminnasta.
Päiväkeskus Varikko perustetaan tiloihin joiden kustannuksista vastaa kunta. ViaDialla on käyttö- ja
hallintaoikeus tiloihin.
Perustettava päiväkeskus on alussa auki kolmena päivänä viikossa, 4-6 tuntia päivässä. Aukioloaika
riippuu asiakasmäärästä ja tarpeesta ja ajoittuu arkipäivisin 8-16 välille. Tarpeen mukaisesti
aukioloaikaa voidaan lisätä tai muuttaa henkilöstön mitoituksen ja resurssien mukaan.
Aukioloaikojen muutoksista keskustellaan yhdessä ViaDian ja sosiaalitoimen kanssa.
3. Palveluun ohjautuminen
Asiakkaat ohjautuvat palvelun piiriin kunnan sosiaalitoimen tai työllisyyspalvelujen tekemän
päätöksen perusteella. Vapaaehtoistyöhön ViaDian työntekijän kautta.
4. Henkilöstö
Varikolla työskentelee yksi täysiaikainen ja yksi osa-aikainen ViaDian työntekijää. Lisäksi ViaDian
moniammatillinen tiimi tukee toimintaa ja jatkopolutusta. Asiakasmäärät sovitaan yhteistyössä
kunnan sosiaalitoimen kanssa.

ViaDia Pohjois-Savo ry
Yrittäjäntie 12
70150 Kuopio

www.viadia.fi/pohjois-savo/
Unelmoimme palvelusta joka muuttaa Suomen

Y-tunnus: 2260721-7
Kotipaikka: Kuopio

5. Palvelujen hinta ja maksun suorittaminen
Sopimuksen mukaan ViaDia Pohjois-Savo ry laskuttaa kuukausittain palveluntilaajaa seuraavasti:
Päiväkeskus Varikko
6700,00 €/kuukausi
2019 tammikuusta laskutetaan 2500,00 €, koska toimintaa käynnistetään ja henkilöstöä on yksi
henkilö.
Laskutus kuukausittain. Maksuehto 14 päivää netto, viivästysseuraamukset korkolain mukaisesti.
Arvonlisäverolain (1501/1993) 37§ mukaisesti kyseessä on arvonlisäveroton sosiaalipalvelu.
6. Sopimuksen voimassaolo, irtisanomisehto, hinnankorotukset
Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on kolme (3)
kuukautta. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.
Hinnankorotuksista neuvotellaan korotusesitysten perusteella tai toiminnan muuttuessa oleellisesti.
Tällaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi merkittävästi kasvanut asiakasmäärä tai aukioloajat.
Molempien osapuolien tulee hyväksyä hinnankorotus.
7. Laadun hallinta ja sopimuksen valvonta
ViaDia Pohjois-Savo ry huolehtii siitä, että toiminta on asianmukaista ja että toiminnassa
noudatetaan voimassaolevia lakeja (mm. laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista),
säännöksiä ja niiden nojalla annettuja määräyksiä. ViaDia Pohjois-Savo ry:n oma sosiaalityöntekijä
opastaa ja neuvoo käytännöissä.
Tilaaja on oikeutettu valvomaan järjestettyä toimintaa ja suorittamaan sen edellyttämiä tarkastuksia
siltä osin kuin se on tarpeen sopimuksen noudattamisen toteuttamiseksi.
8. Toiminnan suunnittelu ja raportointi
Toiminnan käytännön suunnittelu ja toteuttaminen tehdään yhteistyössä kunnan sosiaalitoimen
kanssa. Sosiaalityöntekijä/palveluohjaaja ja ViaDia Pohjois-Savon työntekijä käyvät säännöllisesti läpi
asiakkaiden tilannetta ja asetettujen tavoitteiden toteutumista.
Toimintaa kehitetään myös yhdessä ViaDia Pohjois-Savo ry:n oman sosiaalityöntekijän kanssa.
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Toiminnanjohtaja
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