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Liittymissopimusluonnos hankintasopimukseen (pääsopimus) lastensuojelun
ammatiliisen tukihenkilötoiminnan hankinnasta
1. Liittymissopimuksen tausta
Tämän liittymissopimuksen taustalla on Tampereen kaupungin sosiaali- ja
terveyspalvelujen palvelualueen, lasten, nuorten ja perheiden palveluryhmän
sekä muiden kohdassa ”tilaaja” mainittujen kuntien hankintaan liittyvä
tarjouskilpailu. Hankinnasta ilmoitettiin HILMA-palvelussa ja tarjouspyyntö
TRE:1052 /02.07.01/2020 julkaistiin xx.xx.xx.
Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen, lasten,
nuorten ja perheiden palveluryhmän palvelulujohtajan hankintapäätöksen
xx.xx.xxxx § xxx mukaisesti päätöksessä lueteltujen palveluntuottajien
kanssa tehdään hankintasopimukset eli palveluntuottajakohtaiset
liittymissopimukset pääsopimukseen.
Ammatillisen tukihenkilötoiminnan hankintasopimuksen muodostavat
pääsopimus liitteineen sekä tämä palveluntuottajakohtainen liittymissopimus
liitteineen. Liittymissopimuksella palveluntuottaja sitoutuu kaikkiin
pääsopimuksen ehtoihin.
2. Sopimusosapuolet
Tilaaja
Tampereen kaupunki (Y-tunnus 0211675-2)
Aleksis Kiven katu 14–16 C
33100 Tampere
PL 765
33101 TAMPERE
Palveluntuottaja
Yritys Oy, Y-tunnus xxxxxxx-x
Katuosoite
Postinumero Postitoimipaikka
3. Yhteyshenkilöt
Kuten JYSE 2014 Palvelut -ehdoissa kohdassa 2.
Tilaajan sopimusyhteyshenkilö:
Palvelujohtaja Maria Päivänen
puh. 050 591 1602
sähköposti etunimi.sukunimi@tampere.fi
Palveluntuottajan sopimusyhteyshenkilö:
Nimike Etunimi Sukunimi
puh. xxx xxx xxxx
sähköposti etunimi.sukunimi@xxx.xx
Käytännön toiminnasta vastaava yhteyshenkilö:
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Nimike Etunimi Sukunimi
puh. xxx xxx xxxx
sähköposti etunimi.sukunimi@xxx.xx
Kuntien yhteyshenkilöt on koottu pääsopimuksen liitteelle X.
4. Sopimuskausi
Sopimuskausi alkaa 17.08.2020 ja päättyy 31.12.2023. Lisäksi sopimus
sisältää toistaiseksi voimassa olevan optiokauden.
Sopimuskausi päättyy kaikilla samaan aikaan 31.12.2023 riippumatta
sopimuskauden aloitusajankohdasta.
5. Hankintasopimuksen kohde
Sopimus koostuu seuraavasti:
Ammatillinen tukihenkilötoiminta
§
§

Työskentely tapahtuu pääsääntöisesti arkipäivisin klo 7-20 välillä ja
lauantaisin klo 7-18 välillä
Hinta välitön asiakastyö €/henkilötyötunti

Palvelut toteutetaan pääsääntöisesti asiakkaan kotona tai muualla palvelun
toteuttamiseen soveltuvassa paikassa asiakkaan kodin ulkopuolella.
Palvelua tulee tarjota keskeytymättä koko sopimuskauden ajan. Tarkemmin
hankinnan kohde selviää tämän sopimuksen liitteistä ja
palveluntuottajakohtaisesta liittymissopimuksesta. Palvelutuottajarekisteriin
(liite x) on koottu tiedot kustakin palveluntuottajasta.
Ammatillinen tukityö toteutuu pääsääntöisesti arkisin klo 7-20 välisenä
aikana. Poikkeuksellisesti ja erikseen sovittaessa tilanteissa, jossa tarvitaan
viikonlopputyöskentelyä, huomioidaan yksityisen sosiaalipalvelualan
mukaisen työehtosopimuksen mukainen korotus.

6. Alihankinta
Kuten JYSE 2014 Palvelut -ehdoissa kohdassa 3.
Palveluntuottajan ilmoittama alihankkija ja alihankkijan osuus hankinnan
kohteena olevassa palvelussa: xxx
7. Allekirjoitus
Tämä liittymissopimus on laadittu kahtena (2) saman sisältöisenä
kappaleena, yksi kummallekin sopijapuolelle.
Tampereella ____kuun ___.päivänä 2020.
Tampereen kaupunki
Lasten, nuorten ja perheiden palveluryhmä
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_________________________________
Maria Päivänen
Palvelujohtaja

__________ ____kuun ___. päivänä 2020.
Yritys Oy
_______________________________
Nimi, nimike
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