
VASTUUORGANISAATIO SOPIMUKSEN NIMI /
SOPIMUSKUMPPANI

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ VOIMASSAOLOAIKA

Pietarsaari
Työnohjaussopimus.

Sopimuskumppani on Maria
Terapi Ab.

Sopimus koskee Maria  Terapi  Ab:n
antamaa työnohjausta  va ikeissa

as iakasas ioissa  Maya-
tukiasumisessa .

18.3.2021. Sopimus oikeutta a 10
yks i ttä iseen ti la i suuteen (=

voima ssa n. 10 kk), mutta
sopimusta  voidaan tarpeen

mukaan jatkaa.

Pietarsaari
Sopimus konsul taatiopalvelusta .

Sopimuskumppani on Musti la
Ta ina.

Sopimus lastenendokrinolos is ta
konsul taatiosta

16.1.2019 a lkaen ja  tois ta iseks i
voimassa .

Pietarsaari

Ostopalvelusopimus.
Sopimuskumppani on

Uudenkaarlepyyn sa i raskodin
säätiö.

Sopimus lääkäripa lvelujen
ostamisesta

1.11.2019 ja  voimassa  toista iseks i

Pietarsaari

Sopimus ikä ihmisten
vastuulääkäripa lvelusta .

Sopimuskumppani on Pihla ja l inna
Terveys Oy.

Sopimuksen kohteena on
lääkäripa lvelujen tuottaminen
tehostetun palveluasumisen

yksköi l le  Pietarsaaren a lueel la .

1.8.2020 - 31.12.2021. (Sopimus
jatketaan)

maria.maars
Tekstiruutu
Palvelusopimukset



Pietarsaari
Ostopalvelusopimus.

Sopimuskumppani on Terveysta lo
Julkiset  Pa lvelut  Oy.

Sopimus koskee lääkäri työvoima
Pietarsaaren pä ivystykseen vi rka-

a jan  ulkopuolel la .

2.1.2020 - 1.1.2022 + yhden vuoden
optio.  Optio  käytetään.

El i sopimus päättyy 1.1.2023.

Pietarsaari

Ostopalvelusopimus Mehi lä isen
lääkäreiden työskentelystä .

Sopimuskumppani on Mehi lä inen
Terveyspalvelut  Oy.

Sopimuksel la  on sovi ttu
lääkäreiden vuokraamisesta

as iakkaal le  ja  nä iden
työskentelystä  as iakkaan

terveydenhuol lon
toimintayks ikössä .

1.1.2021 - 31.12.2021.. Yhteisel lä
sopimuksel la  sopimusta  voidaan

jatkaa  1.1.2022 lähtien.

Pietarsaari Sopimuskumppani on Roger
Byring.

 Sopimus lastenneurologian
konsul taatiois ta  Roger  Byringin

kanssa .
3.7.2014 ja  voimassa  toista iseks i .

Pietarsaari
Sopimus-  Psykiatrian  kl i iniset

pa lvelut.  Pa lveluntuotta jana on
Doctagon Oy

Sopimus psykiatrian
lääkäripa lveluiden tuottamisesta

Sopimus on voimassa 1.5.2017 -
1.5.2018, jonka jä lkeen se jatkuu
tois ta iseks i  voimassaolevana.

Pietarsaari

Sopimus lääkkeiden koneel l i sesta
annos jakelupalvelusta .
Sopimuskumppani on

Uus ikaarlepyyn apteekki .

Pietarsaaren sos iaa l i -  ja
tereveysvi raston kotihoidon

koneel l i sen  annos jakelupalvelun
tuottaminen

1.6.2020 - 30.4.2023

Pietarsaari

Pa lvelusopimus
ammatti la i s tamisesta  ja  uus is ta
l i sensseis tä . Sopimuskumppani
on Stichting Jeugdinterventies .

Sopimus koskee monimuotoisen
perheterapian koulutusta

henki löstöl le.

Sopimus on voimassa 3 vuotta
1.1.2020 lähtien, (päättyy 1.1.2023)



Pietarsaari

Sopimus kutsuntojen yhteydessä
tehtävistä  asevelvol l i s ten

terveystarkastuks is ta  ja
lääkäripa lveluista .

Sopimuskumppani on Pohjanmaan
aluetoimisto.

Sopimus kutsuntojen yhteydessä
tehtävistä  asevelvol l i s ten

terveystarkastuks is ta  ja
lääkäripa lveluista .

1.8.2017 ja on voimassa
toista iseks i .  Pä ivi tetään a inakin

vi iden vuoden vä lein.

Pietarsaari

Sopimuskumppani on Pedersören
alueen ki rkol l inen yhteistyöalue.
Sopimuskumppaneita ovat myös

Kruunupyyn ja Vöyrin seurakunnat
ja kunnat sekä Uudenkaarlepyyn ja

Luodon seurakunnat.

Sopimus
perheneuvontapalveluis ta ja
perheas ioiden sovi ttelusta .

1.1.2021 ja on voimassa
tois ta iseks i .

Pietarsaari
Sopimus koskee syöpähoita jaa .

Sopimuskumppani on Pohjanmaan
Syöpäyhdis tys ry.

Sopimus koskee syöpähoita ja
Chris tine  Kungi l le  maksettavia

korvauks ia .
19.2.2010 ja  voimassa  toista iseks i .

Pietarsaari

Ostopalvelusopimus  Pietarsaaren
sos iaa l i -  ja  terevysvi raston ja

Kokkolan kauoungin  l i ikela i tos
työplus  vä l i l lä .  Sopimuskumppani

on Työplus Oy.

Työplus  ostaa  pa lvelut  ja
tarvikkeet  sos iaa l i -  ja

terveysvi rastosta  (es im
laboratorio,-röntgen ja

neurofys iologiset tutkimukset)

1.11.2013 a lkaen ja voimassa
tois ta iseks i .

Pietarsaari

Sopimus suorakorvaus- ja
ti l i tysmenettelystä

Kansaneläkela i toksen ja
palveluntuotta jan  vä l i l lä .

Sopimuskumppani on Kela .

Sopimus on l i i ttymissopimus,  joka
on laadi ttu  Kelan,  Suomen
Sairaankul jetus l i i tto  ry:n  ja

Suomen Punaisen Ris tin
Sa i raankul jetuksen vä l i l lä .

Sopimus kos kee
sa i rausvakuutus la in  mukaisesti

1.1.2010 a lkaen ja  voimassa
tois ta iseks i .

Pietarsaari

Sopimus kl i inisen
neurofys iologian  pa lveluiden

tuottamisesta . Sopimuskumppani
on Neurotest Tampere Oy.

Sopimus koskee kl i inisen
neurofys iologian  pa lvelui ta .  ENMG-

tutkimuks ia .

1.8.2013 a lkein  ja  on toista iseks i
voimassa .



Pietarsaari

Sopimus sa i raa las ie lunhoidosta
Sos iaa l i -  ja  terveysvi raston

alueel la  Pietarsaaressa .
Sopimuskumppani on
Pietarsaarenseudun
seurakuntayhytmä.

Sopimus kos kee
sa i raa las ie lunhoitoa,  jonka
tavoi te  on tukea poti lasta  ja
omais ia  sa i rauden ta i  surun

aiheuttamissa  kri i seissä .

31.5.2021, voimassa tois ta iseks i

Pietarsaari
Pedersöre

Luoto

Malmska ki inteistöt  kuntayhtymän
perussopimus

Malmska ki inteistöt  kuntayhtymän
perussopimus. Kuntayhtymän
tehtävä  on omistaa  ja  ha l l i ta

kuntayhtymäl le  kuuluvia
ki inteistöjä  ja  muuta  omaisuutta .

Sopimus astui voimaan 1.1.2010.
Voimassaoloa jasta  ei  maini ta

mitään,  nä in  ol len  oletetaan,  että
sopimus  on  voimassa  tois ta iseks i .

Pietarsaari

Sopimus  Vaasan
sa i raanhoitopi i rin  kuntayhtymän

ja  Pietarsaaren Sos iaa l i -  ja
terveysvi raston vä l i l lä ,  sopimus

koskee uuden as iakas-  ja
poti lastietojärjestelmän (APTJ)

hankintaa.

Sopimuksel la  Pietarsaaren
Sos iaa l i -  ja  terveysvi rasto  tulee

mukaan uuden poti las - ja
as iakastietojärjestelmän

hankkimisprojekti in.

22.1.2019 ja on voimassa
tois ta iseks i .

Pietarsaari

Yhteis työsopimus  Vaasan
sa i raanhoitopi i rin

erikoissa i raanhoidon
järjestämistä  a lueel l i s i s ta  lähi -,
etä-  ja  konsul taatiopalveluista

sekä  nä iden yleiset  periaatteet.
Sopimuskumppani on Vaasan

sa i raanhoitopi i rin  kuntayhtymä

Sopimus  Vaasan
sa i raanhoitopi i rin  järjestämistä

a lueel l i s i s ta  lähi -,  etä-  ja
konsul taatiopalveluista .

1.1.2020 ja  voimassa  toista iseks i .

Pietarsaari

Aisesopimus  projektiyheis työstä
Työterveys la i tos  -  Pietarsaaren

sos iaa l i -  ja  terevysvi rasto.
Sopimuskumppani on

Työterveys la i tos .

Aiesopimusksen kohteena on
"Ergonomisen vuorosuunnittelun

ja  COVID-19 pandemian
vaikutukset  työaikoihin  ja

terveyteen SOTE-sektori l la".

1.8.2021 - 31.5.2024

Pietarsaari Sopimus /  Diakonia-
ammattikorkeakoulu  (Diak)

Sopimus koulutusyksikön
oikeudesta  käyttää
harjoi tteluyks ikköä

toteuttaakseen sos iaa l i -  ja
terveydenhuol lon
koulutusohjelmia .

Toista iseks i  18.1.2021 a lkaen



Pietarsaari
Sopimus keuhkosa i rauks ien

opetuksesta  /  Hels ingin  Yl iopiston
lääketieteel l inen tiedekunta,  HUS

Sopimus lääketieteen
perusopetukseen kuuluvan

keuhkosa i rauks ien  oppia laan
kuuluvan sa i raa la jakson

toteuttamisesta .

1.1.2005 a lkaen lukukauden
kerra l laan

Pietarsaari

Sopimus lääketieteen
perusopetuksesta / Hel s ingin
Yl iopiston lääketieteel l inen

tiedekunta, HUS

Sopimus tiedekunnan
perusopetukseen kuuluvan

s isätautien  ja  keuhkosa i rauks ien
oppia ineeseen kuuluvan

sa i raa la jakson toteuttamisesta .

1.1.2017 a lkaen (a l leki rjoi tettu 2.2.)
lukuvuoden kerra l laan

Pietarsaari
Sopimus /  Keski -Pohjanmaan

ammattikorkeakoulu,  Sos iaa l i -  ja
terveysa lan  yks ikkö

Sopimus koulutusyksikön
oikeudesta  käyttää
harjoi tteluyks ikköä

toteuttaakseen sos iaa l i -  ja
terveydenhuol lon
koulutusohjelmia .

Toista iseks i  1.8.2010 a lkaen
(a l leki rjoi tettu  13.9.)

Pietarsaari
Sopimus /  Keski -Pohjanmaan

koulutusyhtymä,  Kokkolan sos iaa l i -
ja  terveysa lan  opisto

Sopimus koulutusyksikön
oikeudesta  käyttää
harjoi tteluyks ikköä

toteuttaakseen sos iaa l i -  ja
terveydenhuol lon
koulutusohjelmia .

Toista iseks i  1.8.2010 a lkaen
(a l leki rjoi tettu  10.9.)

Pietarsaari Sopimus /  Metropol ia

Sopimus koulutusyksikön
oikeudesta  käyttää
harjoi tteluyks ikköä

toteuttaakseen sos iaa l i -  ja
terveydenhuol lon
koulutusohjelmia .

Toista iseks i  1.1.2019 a lkaen

Pietarsaari
Sopimus ammatti ta i toa

edistävästä  harjoi ttelusta  /
Seinä joen Ammattikorkeakoulu  Oy

Sopimus koskee Seinäjoen
ammattikorkeakoulussa

järjestettävien sos iaa l i -  ja
terveysa lan

ammattikorkeakoulututkintoon
johtavien koulutusten

ammatti ta i toa  edistävää
harjoi ttelua.

Toista iseks i  1.2.2018 a lkaen



Pietarsaari
Sopimus koulutuskäytöstä /

Tampereen Ammattikorkeakoulu
Oy

Sopimus ammatti ta i toa  edistävän
harjoi ttelun järjestämisestä

15.1.2019 a lkaen tois ta iseks i
ka lenterivuoden kerra l laan

Pietarsaari

Sopimus
terveyskes kusamanuenssuurin

järjestämisestä  /  Turun yl iopis to,
Vars ina is -Suomen
sairaanhoitopi i ri

Amanuenssuurien järjestäminen
perusterveydenhuol lossa.

Toista iseks i  1.1.2015 a lkaen

Pietarsaari Sopimus /  Vaasan ammattiopisto

Sopimus koulutusyksikön
oikeudesta  käyttää
harjoi tteluyks ikköä

toteuttaakseen sos iaa l i -  ja
terveydenhuol lon
koulutusohjelmia .

Toista iseks i  1.11.2014 a lkaen

Pietarsaari Harjoi ttelusopimus/Arcada-säätiö
Harjoi tteluyks ikkö on ha lukas

tarjoamaan Arcadan opiskel i ja l le
ohjattua  harjoi ttelua.

Toista iseks i  2.11.2010 a lkaen

Pietarsaari Puheterapiaopiskel i jat  saavat
antaa  puheterapiaa/Folkhälsan.

Sopimus
puheterapiaopiskel i joiden

oikeudesta  antaa  puheterapiaa.

29.10.2019, ei maini ttu onko
tois ta iseks i  voimassaoleva  va i

määräa ika inen

Pietarsaari Sopimus/Novia
ammattikorkeakoulu

Sopimus koskee ohjausyhteis työtä
ja  sos iaa l i -  ja  terveydenhuol lon

käytännön opetusta .
1.3.2017 ja  voimassa  toista iseks i .



Pietarsaari

Tuleva isuuden sos iaa l i -  ja
terveyskeskus -ha nke

Pohjanmaal la . Sopimuskumppani
on Vaasan sa i raanhoitopi i rin

kuntayhtymä.

Sopimus koskee Tuleva isuuden
sos iaa l i -  ja  terveyskeskus  -

hanketta .
1.1.2020 - 31.12.2022.

Pietarsaari

Yhteistoimintasopimus
yhteistoiminta-a lueen

perustamiseks i  kunta-  ja
palvelurakenneuudis tuksesta

annetun la in  mukaisesti .
Sopimuskumppaneita ovat

Pietarsaaren kaupunki ,
Pedersören kunta,

Uudenkaupungin kaupunki ja

Yhteistoimintasopimus
yhteistoiminta-a lueen

perustamiseks i  kunta-  ja
palvelurakenneuudis tuksesta

annetun la in  mukaisesti .

Sopimus astuu sopi jakuntien
val tuustojen yks imiel i s ten
päätösten jä lkeen voimaan
al leki rjoi tushetkel lä  ja  on

voimassa tois ta iseks i (10.11.2009
lähtien).

Pietarsaari

Yhteis työsopimus .
Sopimuskumppani on

Pietarsaaren Naistenta loyhdistys
ry.  Mukana sopimuksessa  ovat
myös  lastensuojelu,  lasten ja

nuorten psykiatrinen vastaanotto,
psykiatrinen a ikuisvastaanotto  ja

nuorisoasema Fi i l i s .

Sopimus koskee työskentelymal l in
luomista  seksuaal i s ta  väkiva l taa

kokeneiden teini -ikäis ten/nuorten
aikuis ten  hoi tamiseks i  ja

tukemiseks i .  Sen  l i säks i  sopimus
koskee konkreettisen avun ja tuen
antamista  seksuaal i s ta  väkiva l taa

kokenei l le  nuori l le  a ikuis i l le
psyykkis ten terveyshai ttojen

ehkä isemiseks i .

Sopimuksen mukaan hanke kestää
3 vuotta , v. 2020-2022. Sopimus on

al leki rjoi tettu 28.5.2019.

Pietarsaari

Aiesopimus. Hanke
tasaverta isesta  vanhemmuudesta ,

joka  edistää  terveyttä  –  yhteinen
vastuu, omistautuminen ja huol i

lapsen parhaan edestä 2020–2022.
Sopimuskumppanina on

Folkhälsan.

Aiesopimus tasaverta inen
vanhemmuus -projektis ta .

Sopimuksen mukaan projekti
kestää 3 vuotta , v. 2020-2022.

Sopimus on a l leki rjoi tettu
23.5.2019.

Pietarsaari

Si toumus - Hankinnan
s i toutumis lomake.

Sopimuskumppani on TeeSe
Botnia Oy Ab.

Kyse  on  s i toumuksesta .
Lomakkeel la  As iakas  s i toutuu

osa l l i s tumaan TeeSe Botnia  Oy:n
järjestämään yhteishankintaan,

käyttämään pui tesopimusta  sekä
hankkimaan tuottei ta/palveluja

sopimustoimitta ja l ta
puitesopimuksen ja

puitesopimusohjeis tuksen
mukaisesti .

26.3.2019 ja  voimassa  toista iseks i .



Pietarsaari
Sopimus. Sopimuskumppani on
Uudenkaarlepyyn sa i raskodin

säätiö.

Sopimuksen tarkoitus on luoda
kestävät  toimintaedel lytykset

sa i raskodi l le  lähivuos ina,  kun
sotaveteraanit  ja  sota inva l idi t
tarvi tsevat  va in  osan la i toksen

hoitopaikoista .

5.3.2008 ja on voimassa
tois ta iseks i .

Pietarsaari

Kokkolan kaupungin ja
Pietarsaaren kaupungin

yhteistyösopimus kunnal l i sen
työtereveyshuol lon

toteuttamisesta .
Sopimuskumppani on Kokkolan

kaupunki.

Sopimus on kunta la in 76 §:n 2
mom. tarkoi ttama

yhteistoimintasopimus,  jol la
Pietarsaaren kaupunki  antaa

Kokkolan kaupungin hoidettavaksi
työterveyshuoltola issa  tarkoi tetut

palvelut.

1.1.2012 a lkaen ja  on voimassa
tois ta iseks i .

Pietarsaari
Sopimus

työterveyshuoltopalveluista .
Sopimuskumppani on Työplus Oy.

Sopimus kos kee
työterveyshuoltopalvelujen

tuottamista  Sos iaa l i -  ja
terveysvi raston henki löstöl le

(sopimuksen mukaan noin 2 800
työnteki jää).

1.1.2012 lähtien  ja  voimassa
tois ta iseks i .

Pietarsaari

Sopimus 1: Sopimus henki löstön
s i i rrosta .  Sopimus 2:  Sopimus

Vaasan keskussa i raa lan  ja
Malmin  sa i raa lan

röntgenyks iköiden yhdistämisestä .
Sopimuskumppani on Vaasan

Sopimus Malmin  röntgenostaston
henki löstön s i i rrosta  Vaasan

sa i raanhoitopi i ri in.
1.1.2018 ja  voimassa  toista iseks i .



VASTUUORGANISAATIO
SOPIMUKSEN NIMI /
SOPIMUSKUMPPANI

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ VOIMASSAOLOAIKA

Pietarsaari

Sopimus Sosiaali- ja terveysviraston
Luodon yksikköjen Sandlundenin ja

Roslundenin siivouspalvelujen
ostamisesta. Sopimuskumppani on

Luodon kunta.

Sopimus koskee Sandlundenin ja
Roslundenin tilojen siivoamista.

Sopimus astui voimaan 1.1.2021 ja on
voimassa toistaiseksi.

Pietarsaari
Siivouspalvelujen sopimus, Alerte Ab

Oy

Tällä sopimuksella sovitaan
Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja
terveysviraston siivouspaleluista.

1.1.2020 alkaen ja sen jälkeen
toistaiseksi kalenterivuoden kerrallaan.

Pietarsaari

Sopimus koskee siivouspalvelujen
ostamista Hakalehtoon ja

Uudenkarlepyyn kotihoitoon.
Sopimuskumppani on Uudenkaarlepyyn

kaupunki.

Sopimus koskee siivouspalvelujen
ostamista Hakalehtoon ja

Uudenkarlepyyn kotihoitoon.

1.1.2021 alkaen ja on voimassa
toistaiseksi.

Pietarsaari

Sopimus koskee Sosiaali- ja
terveysviraston Pedersören yksiköiden

siivouspalveluiden ostamista.
Pedersören kunta on
sopimuskumppani.

Sopimus koskee Pedersören yksiköiden
siivouspalveluiden ostamista.

1.1.2021 lähtien ja on voimassa
toistaiseksi.

Pietarsaari

Sopimus Sosiaali- ja terveysviraston
toimintayksiköiden käyttämät

kankaisten kasvomaskien
pesulavalveluista - Eco-Wash.

Sopimus kankaisten kasvomaskien
pesulapalveluista

5.5.2020, voimassa toistaiseksi

Pietarsaari

Sopimus ikäihmisten lounaiden
kuljetuksesta. Sopimuskumppani on

kuljetusyritys Mård transport och
budtjänst.

Lämpimien lounaiden kuljetus
kotihoidon asiakkaille Luodon alueella.

1.4.2020 - 31.3.2022

Pietarsaari
Toimeksiantosopimus.

Sopimuskumppani on Oy Verifi Ab.

Sopimus koskee hälytysten
vastaanottoa ja hälytyslähtöä

Pietarsaaren alueen
kouluterveydenhuollossa.

V. 2020 lähtien ja on voimassa
toistaiseksi. Tarkkaa päivämäärää

sopimuksen voimaan astumisesta ei
ole.

Pietarsaari
Sopimus vartiointipalvelujen

ostamisesta. Sopimuskumppani on
Bevex Security Ab.

Sopimus vartiointipalveluista, sisältäen
aluevartioinnin, hälytysvartionnin ja

vartijakutsupalvelun Sosiaali- ja
terveysviraston ja Malmin kiinteistöt

kuntayhtymän kiinteistöissä.

Sopimus on voimassa 1.1.2021-
31.12.2021. Sopimus siirtyy

Securitakselle ja jatketaan syyskuuhun
2022 asti.

Pietarsaari
Toimeksiantosopimus BotniaSecin

kanssa

Sopimus hälytysten
vastaanottamisesta, piirivartioinnista,
paikallisvartioinnista ja hälytyslähdöstä

Uudenkaarlepyyn
hyvinvointikeskuksessa, vastaanotossa

sekä hoito-osastossa ja Hakalehdon
eläkeläiskeskuksessa.

3.12.2019 lähtien ja on voimassa
toistaiseksi.

maria.maars
Tekstiruutu
Tukipalvelusopimukset



Pietarsaari
Tilaussopimus 09.02.2021.

Sopimuskumppani on Everon Oy/Ab.
Turvapuhelimien, hälytyspainikkeiden

ja hälytyspalvelun vuokraaminen.
9.2.2021 ja on voimassa toistaiseksi.

Pietarsaari
Sopimus Pietarsaaren psykiatrisen

päiväosaston lounaista.
Sopimuskumppani on Sannis Kök.

 Sopimus Pietarsaaren psykiatrisen
osaston lounaiden ostamisesta Sannis

kökiltä.
30.9.2020 ja voimassa toistaiseksi.

Pietarsaari
Ruokahuollon palvelusopimus 2020.
Sopimuskumppani on Alerte AB OY

Sopimuksella Alerte sitoutuu laittamaan
ja tarjoilemaan niitä ruokia, jotka

kuljetetaan kouluihin, päiväkoteihin ja
sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Sopimus astuu voimaan 1.1.2020 ja on
voimassa toistaiseksi kalenterivuoden

kerrallaan.

Pietarsaari

Palvelusopimus Cafe Malmia - Sosiaali-
ja terveysvirasto.Tilaaja: Pietarsaaren
kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto.
Palveluntuottaja: Sydänliiton alainen
yhdistys Stödföreningen för hjärtsjuka
rf/Cafe Malmia. Yhteistyökumppani:

Malmin kiinteistöt ky.

Sopimus Cafe Malmian
kahvilatoiminnasta Malmin kiinteistöt
kuntayhtymän omistamissa tiloissa.

11.9.2018 ja on voimassa toistaiseksi.

Pietarsaari

Sopimus ruokahuollon ostamisesta
Sosiaali- ja terveysviraston yksikköihin

Hakalehto, Hagaborg ja
Uudenkaarlepyyn hoito-osasto.

Sopimuskumppani on Uudenkaarlepyyn
kaupunki

Sopimus koskee tehostetun
palveluasumisen Hakalehdon,

Hagaborg-asumisen ja
Uudenkaarlepyyn hoito-osaston

ruokahuoltoa.

1.5.2021 ja on voimassa toistaiseksi.

Pietarsaari
Sopimus kotiin toimitettavista

ateriapalveluista. Sopimuskumppani on
Endivo Ab Oy

Sopimus lounasaterioiden
valmistuksesta ja kuljetuksesta
lämpimänä Tilaajan osoittamien

asiakkaiden kotiin sekä päiväkeskus
Azaleaan.

1.4.2020 - 31.3.2022

Pietarsaari
Vuokrasopimus, mainossopimus.

Sopimuskumppani/vuokranantaja on
Pedersören kunta.

Sosiaali- ja terveysvirasto vuokraa
mainostaulun Pännäisen keskuksessa.

3.8.2015 ja on voimassa toistaiseksi.

Pietarsaari
Puitesopimus perhehoidon

tukipalveluista. Sopimuskumppani on
Vaasan kaupunki.

Sopimus koskee Vaasan tarjoamaa
perhehoidon tukipakettia tilanteisiin,

joissa Pietarsaaren sosiaali- ja
terveysvirasto on sijoittanut lapsen

sijaushuoltoon perheeseen.

Lukee että "Sopimus on voimassa
yhden vuoden 1.9.2019 alkaen".
Sopimusta käytetään silti vielä.

Pietarsaari
Sopimus lakimiespalvelusta.

Sopimuskumppani on Lakimies Kati
Saastamoinen

Pietarsaaren kunta ostaa lakimien
lastensuojelun konsultaatiopalvelua

1.8.2013 ja sen jälkeen toistaiseksi
voimassa.



Pietarsaari
Palvelusopimus - Malmin kiinteistöt

kuntayhtymä

Sopimus sisältää tietyt Malmin
kiinteistöt kuntayhtymän toteuttamat
kuljetuspalvelut ja tekniset palvelut.

1.1.2021 ja on voimassa toistaiseksi

Pietarsaari
Sopimuskumppani on Encore

tietoturvapalvelu.
Sopimus papereiden tuhoamisesta. sopimus vain suullisena, toistaiseksi

Pietarsaari

Sopimus oikeuslääketieteelliseen
ruumiinavaukseen kuljettavien

vainajien välisäilytyksestä Pietarsaaren
kaupungissa. Sopimuskumppani on

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Sosiaali- ja terveysvirasto tarjoaa tilat
oikeuslääketieteellistä ruumiinavausta
odottavien vainajien välisäilytykseen.

1.1.2013 ja on voimassa toistaiseksi.



VASTUUORGANISAATIO
SOPIMUKSEN NIMI /
SOPIMUSKUMPPANI

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ VOIMASSAOLOAIKA

Pietarsaari Toshiba palvelusopimus. Sopimus koskee tulostimien ostoa.
Sopimus on tullut voimaan 1.2.2021 ja
on voimassa toistaiseksi).

Pietarsaari Sopimuskumppani on Lindström Oy
Sopimus koskee vaihtomattoa

Pännäisten hyvinvointiasemalle
(hammashoito)

2.4.2020 alkaen ja voimassa
toistaiseksi

Pietarsaari Sopimuskumppani on Lindström Oy
Sopimus koskee vaihtomattoa

Pännäisten hyvinvointiasemalle
(neuvola)

2.4.2020 alkaen ja voimassa
toistaiseksi

Pietarsaari Sopimuskumppani on Lindström Oy
Sopimus koskee vaihtomattoa Ähtävän

hyvinvointikeskukselle
2.4.2020 alkaen ja voimassa

toistaiseksi

Pietarsaari
Sopimus hammaslaboratoriotuotteiden
ostamisesta. Sopimuskumppani on Oy

Ododent Ab.

Sopimus hammaslaboratoriotuotteiden
ostamisesta

1.1.2020 - 31.12.2021. Ostajalla on
mahdollisuus 1 optiovuoteen (pitää

ilmoittaa viim. 30.11.2021).

Pietarsaari

Sopimus hammaslaboratoriotuotteiden
ostamisesta. Sopimuskumppani on Oy
Hammastekniikka Tandteknik Ab Timo

Nieminen.

Sopimus hammaslaboratoriotuotteiden
ostamisesta

1.1.2020 - 31.12.2021. Ostajalla on
mahdollisuus 1 optiovuoteen (pitää

ilmoittaa viim. 30.11.2021).

Pietarsaari
Sopimus hammaslaboratoriotuotteiden

ostamisesta. Sopimuskumppani on
Intera Dent Finland Oy.

Sosiaali- ja terveysvirasto ostaa
hammaslaboratorio-tuotteita (proteesit

työt ja kiskot).

Sopimus on voimassa 1.1.2020 -
31.12.2021. Ostajalla on mahdollisuus 1

optiovuoteen. (pitää päättää optiosta
viimeistään 30.11.2021)

Pietarsaari
Sopimus hammaslaboratoriotuotteiden

ostamisesta. Sopimuskumppani on
Tandtekniskt laboratorium Jakodent Ab.

Sopimus hammaslaboratoriotuotteiden
ostamisesta

1.1.2020 - 31.12.2021. Ostajalla on
mahdollisuus 1 optiovuoteen (pitää

ilmoittaa viim. 30.11.2021).

Pietarsaari Sopimuskumppani on Roidu Oy.
Roidu toimittaa ohjelmiston ja siihen
liittyvät laitteet vuokrapalveluna.

Sopimuksen mukaan on kaksi
aloituspäivää: 1.4.2018 tai 23.4.2018.
Sopimus on voimassa 12 kuukauden

jaksoissa (toistaiseksi).

maria.maars
Tekstiruutu
Tavara- ja tarvikesopimukset



VASTUUORGANISAATIO
SOPIMUKSEN NIMI /
SOPIMUSKUMPPANI

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ VOIMASSAOLOAIKA

Pietarsaari Palvelusopimus - Flexim Security Oy

Sopimuksessa on sovittu seuraavista
toistuvavelvoitteisistä palveluista:
Pääkäyttäjäpalvelu, SaaS-palvelu,

Extranet-palvelu, Huoltopalvelu 24/7.
Kertavelvoitteiset palvelut ovat:

Pääkäyttäjäpalvelu ja SaaS-palvelu.

1.3.2016 alkaen ja sen jälkeen
voimassa 36 kuukautta, jonka jälkeen

se jatkuu automaattisesti vuoden
kerrallaan.

Pietarsaari Fonecta Oy
Fonecta toimittaa Asiakkaalle julkisten

numeropalvelutietojen  julkaisun.
23.11.2020 ja voimassa 2 vuotta.

(päättyy 23.11.2022).

Pietarsaari Myynti-ja palvelusopimus - Monidor Oy

Monidrop infuusiomonitorin, siihen
liittyvän IV Screen-

etävalvontaohjelmiston ja niihin liittyvät
palvelut Asiakkaalle SaaS mallilla.

1.2.2021 ja on voimassa toistaiseksi.

Pietarsaari
Medtronic carelink -järjestelmää

koskeva sopimus. Sopimuskumppani
on Medtronic Finland Oy.

Carelink-järjestelmä  (Medtronicin
diabeteksen hoidon hallintajärjestelmä).

17.1.2018 alkaen ja sopimus uusitaan
automaattisesti vuodeksi kerrallaan,

kunnes jompikumpi osapuolista
irtisanoo sopimuksen.

Pietarsaari
Palvelusopimus. Sopimuskumppani on

Posti Messaging Oy.

Sopimus koskee Printer Driver-palvelun
laajentamista Pietarsaaren sosiaali- ja

terveysvirastolle.
1.11.2020 ja voimassa toistaiseksi.

Pietarsaari

PODIUM-verkkopalvelun
käyttösopimus/tilausvahvistus.

Sopimuskumppani on PODIUM life
Science and Healthcare (Mediaattori

Oy).

PODIUM työvuorot -verkkopalvelun
käyttöoikeus Pietarsaaren kaupungin

lääkäreiden päivystysvuorojen
hallinnoinnissa sekä PODIUM

ryhmäesittelyt -verkkopalvelun
käyttöoikeus lääke-ja tuote-

esittelyaikojen hallinnoinnissa.

1.12.2016 alkaen ja on voimassa
toistaiseksi.

Pietarsaari
Sopimus Laatuportti-järjestelmän SaaS-

palvelukäytöstä: Riskienhallinta.
Sopimuskumppani on Qreform Oy.

Sopimus koskee Laatuportti-
järjestelmän SaaS-palvelua.

29.4.2020 ja voimassa toistaiseksi.

Pietarsaari
Palvelusopimus 13400043.

Sopimuskumppani on Viria Security Oy.

Sopimus koskee
hoitajakutsujärjestelmää ja hälytysten

vastaanottoa. (Florahemmet,
Uusikaarlepyy)

18.5.2020 ja voimassa toistaiseksi.

maria.maars
Tekstiruutu
ICT-sopimukset



Pietarsaari
 Palvelusopimus 13400035.

Sopimuskumppani on Viria Security Oy.

Sopimus koskee
henkilöturvajärjestelmää. (Ähtävän

hyvinvointiasema).

1.4.2019 ja voimassa 3 vuotta. Sen
jälkeen sopimus on voimassa 1 vuoden

kerrallaan.

Pietarsaari
Palvelusopimus 13400037.

Sopimuskumppani on Viria Security Oy.
Sopimus koskee mobiili

ovenavauspalvelua.
2.9.2019 ja on voimassa 5 vuotta

(2.9.2024).

Pietarsaari
Palvelusopimus 13400040.

Sopimuskumppani on Viria Security Oy.

Sopimus koskee
henkilöturvajärjestelmää. (Pännäisten

hyvinvointiasema).

17.2.2020 ja om voimassa 3 vuotta.
Sen jälkeen sopimus on voimassa aina 1

vuoden kerrallaan.

Pietarsaari
Palvelusopimus 13400048.

Sopimuskumppani on Viria Security Oy.

Sopimus koskee
hoitajakutsujärjestelmää.

(Purmohemmet).
22.1.2021 ja on voimassa toistaiseksi.

Pietarsaari
Palvelusopimus 13400025.

Sopimuskumppani on Anvia Security
Oy.

Sopimus koskee hoitajakutsu- ja
henkilöturvajärjestelmää, ylläpitoa ja
huoltoa. (Koivurinteen palvelukoti).

1.10.2015 ja on voimassa 5 vuotta,
tämän jälkeen sopimus on voimassa 1

vuoden kerrallaan.

Pietarsaari
Palvelusopimus 13400026.

Sopimuskumppani on Anvia Security
Oy.

Sopimus koskee hoitajakutsu- ja
henkilöturvajärjestelmää, ylläpitoa ja

huoltoa. (Pedershem).

1.10.2015 ja on voimassa 5 vuotta,
tämän jälkeen sopimus on voimassa 1

vuoden kerrallaan.

Pietarsaari
Palvelusopimus 13400010.

Sopimuskumppani on Anvia Security
Oy.

Sopimus koskee hoitajakutsu- ja
henkilöturvajärjestelmää, ylläpitoa ja

huoltoa. (Sandlunden).

1.4.2013 ja on voimassa toistaiseksi
yhden vuoden kerrallaan.

Pietarsaari

Sopimus Rekrytointi-ja
sijaistenhallintajärjestelmä.

Sopimuskumppani on Uranus
konsultointi Oy.

LAURA-rekrytointi ja
sijaistenhallintajärjestelmä. Järjestelmä

toimitetaan SaaS-periaatteella.
9.3.2017 ja voimassa toistaiseksi.

Pietarsaari
Alilisenssi-sopimus: RAI-välineistö.
Sopimuskumppani on Tervedyen ja

hyvinvoinnin laitos (THL).

Sopimuksen kohteena on InterRAI:n
omistaman ja edelleen THL:lle

lisensoiman RAI-välineistön alilisensointi
Käyttäjälle. RAI-vertailukehittäminen

iäkkäille ja vammaisille.

29.1.2018 ja voimassa toistaiseksi.



Pietarsaari
Ohjelmiston käyttöoikeus- ja

ylläpitosopimus. Sopimuskumppani on
Awanic Oy.

Sopimusken kohteena on
Potilasasiamiesten

raportointijärjestelmä, joka tarjotaan
asiakkaan käyttöön ohjelmiston

käyttöpalveluna toimittajan
ylläpitämältä palvelinkoneelta (ASP-

palvelu).

13.11.2012 ja voimassa toistaiseksi 12
kk kerrallaan.

Pietarsaari

Sopimus lääkityksen verkkoaineiston
(LOVe) käyttöoikeuksien

luovuttamisesta. Sopimuskumppani on
Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.

Sopimuksella Sosiaali- ja terveysvirasto
saa käyttöoikeus LOVe-

opiskelumateriaaliin (Moodlen kautta).
12.4.2011 ja voimassa toistaiseksi.

Pietarsaari
Sopimuskumppani on NHG

Benchmarking Oy
Kotihoidon vertaiskehittäminen 5.3.2020 ja voimassa toistaiseksi.




