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SOPIMUS TERVEYDEN- JA SOSIAALIHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2021 
 

Tällä sopimuksella Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY) ja 
Ypäjän kunta sopivat vuonna 2021 tuotettavien terveydenhuollon ja sosi-
aalihuollon palvelujen laajuudesta ja järjestämisestä sekä palveluista pe-
rittävistä maksuista. 
 
 

1 
SOPIJAOSAPUOLET 
 

Palvelujen tilaajana on Ypäjän kunta (jäljempänä tilaaja)  
 
Palvelujen tuottajana ja ulkopuolisten palvelujen tilaajana sekä toisena so-
pijaosapuolena toimii Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (jäljempänä 
tuottaja).  
 

2 
PALVELUJEN SISÄLTÖ JA MÄÄRÄ 
 

Sopimus sisältää Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän palvelualueiden 
tuottamat perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja mielenterveys-
työn ja päihdehuollon palvelut sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin tuot-
tamat erikoissairaanhoidon palvelut ja ulkopuoliset palvelut, jotka hankitaan 
sairaanhoitopiirin kautta tai tuottajan toimesta, sopimuksen liitteissä ilmoi-
tetussa laajuudessa. 
 
Terveydenhuollon palvelujen määrä perustuu vuosien 2018–2019 sekä 
vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon toteutumatietoihin. Palvelujen 
järjestämisessä sovelletaan alueellisissa hoito-ohjelmissa sovittua työnja-
koa. 
 
Sopimus pitää sisällään sosiaalihuollon palvelut, jotka tuottaja tuottaa tai 
hankkii. Palvelujen määrä käy ilmi liitteenä olevasta sosiaalihuollon palve-
lujen jäsenkuntamaksuosuuslaskelmasta. 

 
 

3 
PALVELUJEN LAATU  
 

Palvelut tuotetaan laadullisesti kilpailukykyisinä.  
 
Palvelujen laatua seurataan ja arvioidaan perustehtävän toteutumisen 
kannalta keskeisinä pidettävillä tekijöillä, joita ovat mm. palvelujen saata-
vuus (jonotusajat) ja asiakastyytyväisyys ja vaikuttavuus. 
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4 
PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT  
 

Tilaaja suorittaa sopimuksessa määritellyistä palveluista 8 298 290 euron 
kokonaiskorvauksen, josta tuottaja laskuttaa tilaajaa tasaerin (1/24) kaksi 
kertaa kuukaudessa. 
 
Sopimus on terveydenhuollon osalta 4 295 290 euron kiinteä kokonaisso-
pimus ja sitoo osapuolia kokonaismäärän osalta. Ensihoidon kuntamaksu 
on 112 000 euroa. Sosiaalipalveluiden ennakkolaskutuksessa käytettävä 
vuosisumma on 3 891 000 euroa. 
 
Sosiaalipalvelujen osalta kuntayhtymän palvelujen hinnoittelu ja laskutus 
perustuu tuotteistettuihin palveluihin ja hintoihin sekä asiakkaan kotikunnan 
pohjalta tapahtuvaan kuntalaskutukseen liitteenä olevan sosiaalihuollon 
palvelujen jäsenkuntamaksuosuuslaskelman mukaisesti. Sosiaalihuollon 
palvelujen osalta osavuosikatsausten (30.4. ja 31.8.) yhteydessä annetaan 
kuntakohtaiset ennusteet sekä talouden että suoritteiden osalta. Tilinpää-
töksen yhteydessä kunkin jäsenkunnan osalta lasketaan sen tosiasiallisesti 
käyttämien palvelujen hinta. Jos käyttö alittaa ennakkolaskutuksen, kunta-
yhtymä palauttaa liikaa maksetun jäsenkunnalle. Jos käyttö ylittää ennak-
kolaskutuksen, kuntayhtymä laskuttaa jäsenkunnalta ylityksen määrän. 

 
Jos FSHKY:ssä joudutaan hoitamaan jäsenkuntien asukkaita, joista edel-
linen asuinkunta on antanut peruskunnalle maksusitoumuksen, tulee 
maksusitoumuksen koskea myös terveydenhuollon ja sosiaalitoimen pal-
veluita.  
 
Kunnalle tuotettavista palveluista perittävän korvauksen lisäksi sairaanhoi-
topiiri perii suoraan kunnilta asukaslukuun perustuvan jäsenmaksun, jolla 
katetaan mm. koko sairaanhoitopiirin terveydenhuollon yksiköiden potilas-
vakuutusmaksut, myrkytystietokeskukselle suoritettavat maksut sekä ke-
hittämismäärärahat. Sairaanhoitopiirin jäsenmaksu ei sisälly FSHKY:n 
palvelusopimukseen. 
 

 
5 
OSAPUOLTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ 

 
 
Sopijaosapuolten välisenä yhteistyönä arvioidaan sosiaali- ja terveyden-
huollon työnjaon toimivuutta ja voimavarojen käytön tarkoituksenmukai-
suutta.  
 

 
6 
SOPIMUKSEN SEURANTA JA TARKISTAMINEN 
 

Sopimuksen toteutumisen seurantaa varten tuottaja tuottaa sopimusoh-
jaukseen kuuluvien toimintojen osalta kuukausittain tiedot tuotetuista pal-
veluista ja niiden kustannuksista. Sosiaalipalveluiden osalta tiedot tuotetaan 
osavuosikatsausten yhteydessä (30.4. ja 31.8.). 
 
Sopimuksen toteutumisen arviointia koskevat seurantaneuvottelut käydään 
osavuosikatsausten yhteydessä tai tarvittaessa useammin.  
 
Mikäli palvelujen käyttö poikkeaa merkittävästi palvelujen tuottamisen tai 
käytön osalta sopimuksessa määritellystä tasosta, sopimus voidaan tar-
kistaa kesken kalenterivuoden sopijaosapuolten yhteisellä päätöksellä. 
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7 
SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 
 

Tämä sopimus on voimassa 1.1. - 31.12.2021. Elleivät sopijapuolet yhdessä 
toisin sovi.  
 
 
 

8 
ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 
 

Mahdolliset sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan so-
pijaosapuolten välisin neuvotteluin. 
 
 
Tästä sopimuksesta on laadittu samansisältöinen kappale kummallekin 
sopijaosapuolelle.  
 
Forssassa X. päivänä joulukuuta 2020 
 
 
FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ  
 
 
 
Katariina Korhonen 
yhtymäjohtaja  
 
 
YPÄJÄN KUNTA 
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Tatu Ujula   Pirjo-Maarit Hellman 
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