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SOPIMUS - PSYKOLOGIPALVELUIDEN JÄLLEENMYYNNISTÄ KANKAANPÄÄN 

KAUPUNGILLE 

 

 

Tämän sopimuksen osapuolia ovat Psykologipalvelu Poiju Oy (“Poiju”) ja Kankaanpään kaupunki 

(“Asiakas”). Sopimus velvoittaa sopijaosapuolia ja näiden tytäryhtiöitä sekä Poijua velvoittamaan 

käyttämiään itsenäisiä terveydenhuollon ammatinharjoittajapsykologeja niin kuin sopimuksessa on 

sovittu. Sopimusta voidaan muuttaa vain molempien osapuolten suostumuksella sekä vain ja 

ainoastaan kirjallisesti. Tämän sopimuksen alkamisajankohta on 31.5.2021. 

 

 

 

Asiakkaan yhteyshenkilö:  Heikki Kiviniemi, sivistysjohtaja, 044 577 2441 

Päivi Javanainen, rehtori, 044 577 2321 

 

 

   

  

 

Poijun yhteyshenkilö:  Topi Juntunen, 040 521 2000 (sopimusasiat) 

Anna-Maija Kuistio, 040 589 6916 (käytännön psykologityö) 

   

 

 

 

 

Sopimus on luottamuksellinen. 
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I  KUVAUS POIJUN EDELLEEN MYYTÄVISTÄ PSYKOLOGEISTA 

 

Poijun edelleen myymän palvelun suorittajana toimiva itsenäinen terveydenhuollon 

ammatinharjoittajapsykologi on työssään paneutunut lasten ja nuorten parissa työskentelyyn 

oppimisen, kasvun ja kehityksen, sekä mielenterveyden ja sosiaalisten haasteiden osa-alueilla. 

Psykologi voi tarvittaessa suorittaa psykologisia tutkimuksia niin kognitiivisen toimintakyvyn kuin 

tunne-elämään liittyvien kysymysten selvittämiseksi. Psykologit ovat työskennelleet myös sosio-

emotionaaliseen kehitykseen liittyvien kysymysten parissa niin kouluympäristöissä kuin muissa 

lasten ja nuorten hoitotahoissa. 

 

Yksilövastaanottotyöskentelyssä psykologi tarjoaa supportiivisia keskusteluja, tilanteen 

kartoittamista, hoidontarpeen arviointia tai tarpeen mukaan lyhytterapeuttisia interventioita lapsen 

tai vanhemman tilanteen mukaan. Yksilövastaanottotyöskentely suunnitellaan aina asiakkaan 

tarpeita vastaavaksi.  

 

Psykologit panostavat työssään erityisesti lapsiasiakkaiden ja nuorten kohdalla verkostotyöhön sekä 

näkee yhteistyön vanhempien sekä muiden lähiverkoston henkilöiden kanssa erittäin tärkeänä osana 

asiakasprosessia. Psykologi panostaa lausuntojensa laadukkuuteen, oikeellisuuteen, eettisyyteen ja 

tarkkuuteen. Jokainen psykologi huolehtii siitä, että hänellä on asiakastyöhön nähden riittävä ja 

laadukas työnohjaus. Kaikki Poijun välittämät psykologit ovat koulutukseltaan vähintään 

psykologian maistereita ja Valviran laillistamia. Poijun välittämät psykologit toimivat itsenäisinä 

ammatinharjoittajina ja ovat itse vastuussa tuottamastaan työstä. 

 

 

II PALVELUJEN KUVAUS 

 

Poiju tarjoaa yhteistyötä liittyen seuraaviin osa-alueisiin: koulupsykologin työ, jälleenmyymällä 

psykologin, joka tuottaa myytävän palvelun. Psykologi toimii itsenäisenä terveydenhuollon 

ammatinharjoittajana. 

 

Koulupsykologin työ tarkoittaa yksittäisen oppilaan terveydentilan sekä toiminta- ja työkyvyn 

määrittämiseksi taikka terveyden- ja toiminta- ja työkyvyn palauttamiseksi tai ylläpitämiseksi 

tehtäviä toimenpiteitä.  

 

   ● Oppimisvalmiustutkimukset   

   ● Kouluvalmiuksien selvittäminen   

   ● Lähetteiden ja lausuntojen kirjoittaminen 

     ● Oppilaiden tukikäynnit 

   ● Verkostotyö   

   ● Sekä muut tilaajan kanssa sovittavat tehtävät   

 

Palvelu toteutetaan pääosin lähivastaanottona ja tarvittaessa täydennetään etätyön avulla. 

 

Tarkemmasta psykologin työnkuvasta sovitaan erikseen aloituspalaverissa. 
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III TYÖMÄÄRÄ JA HINNOITTELUPERUSTEET 

 

Poijun edelleen myymänä itsenäisenä terveydenhuollon ammatinharjoittajana toimiva psykologi 

tuottaa Kankaanpään kaupungin tilaamana koulupsykologin palveluita Jämijärven, Karvian, 

Pomarkun ja Siikaisten kuntiin ajalla 1.8.2021–30.6.2022 yhden päivän viikossa (1pv/vk) 

hintaan 745€/pv. Palvelu toteutetaan Kankaanpään tiloissa. Säännöllisen työn lisäksi voidaan 

tarvittaessa ja erikseen sovittaessa tehdä tuntilaskutettavaa lisätyötä hintaan 89€ /h. 

Tuntilaskutettavaa lisätyötä tehdään maksimissaan 20 tuntia kuukaudessa. Mahdollinen lisätyö voi 

olla esimerkiksi psykologin etäkonsultointia puhelimitse.  

 

Hinnat pitävät sisällään kaikki kustannukset matkakuluineen. 

 

Palvelu on arvonlisäverolain 35 §:n mukaan arvonlisäveroton terveyden- ja sairaanhoitopalvelu, 

koska kyseessä on itsenäisen terveydenhuollon ammatinharjoittajan tuottama palvelu. (Verottajan 

ohjeet, diaarinumero A196/200/2014, kohta 2. itsenäinen terveydenhuollon ammatinharjoittaja) 

 

Sopimuksen mukaisella psykologin välittämisellä / edelleen myynnillä tarkoitetaan käytännössä ja 

arvonlisäverotuksessa psykologin suorittaman palvelun jälleenmyyntiä. Yhtiö solmii palvelujen 

myyntiä koskevan sopimuksen asiakkaan kanssa ja laskuttaa palvelut asiakkaalta omissa nimissään. 

  

 

IV PROJEKTIIN VARATUT RESURSSIT 

 

Poiju myy Kankaanpään kaupungille itsenäisenä terveydenhuollon ammatinharjoittajana toimivan 

kesällä - 21 (ennen sopimuskauden alkua) psykologiksi valmistuvan Arimo Kerkelän palvelua. 

Kerkelä on vastuussa Jämijärvelle, Karvialle, Pomarkulle ja Siikaisille tuottamastaan 

psykologintyöstä. 

 

V YHTEISTYÖSSÄ KÄYTETTÄVÄT TYÖTILAT JA VÄLINEET 

 

Kankaanpään kaupunki huolehtii, että Poijun jälleenmyymällä itsenäisellä terveydenhuollon 

ammatinharjoittajalla on asianmukaiset työtilat ja välineet. Psykologi käyttää tarvittaessa omia 

tutkimus- ja testivälineitä. Säännöllisessä työssä testilomakkeet tulevat pääsääntöisesti asiakkaalta. 

 

 

VI PSYKOLOGIN KIRJAUKSET, SALASSAPITO, VAITIOLOVELVOLLISUUS 

JA VASTUU PSYKOLOGINTYÖSTÄ 

 

Poijun myymä itsenäinen terveydenhuollon ammatinharjoittajapsykologi kirjaa tarvittavat työhönsä 

liittyvät kirjaukset Jämijärven; Karvian, Pomarkun ja Siikaisten kuntien tarjoamiin 

kirjausjärjestelmiin. Tutkittavien lasten vanhemmilta pyydetään suostumus tutkimuksiin ja 

tiedonsiirtoon (erillisellä lomakkeella), jolloin psykologin tutkimuspöytäkirjat voidaan arkistoida 

kyseisten kuntien hallinnoimiin psykologien tutkimusarkistoihin. Kunnat huolehtivat yhteistyön 

alkaessa mahdollisesta psykologin järjestelmään liittymisestä. Poijun myymällä psykologilla on 

terveydenhuollon ammattihenkilöille säädetyn lain mukainen salassapito ja vaitiolovelvollisuus 

työssään. Poijun myymän palvelun suorittaja, terveydenhuollon ammatinharjoittaja on vastuussa 

tuottamastaan psykologin työstä Jämijärvellä, Karvialla, Pomarkussa ja Siikaisissa. 
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VII LASKUTUS 

 

Poiju laskuttaa itsenäisten terveydenhuollon ammatinharjoittajien tuottaman työn omissa nimissään. 

Laskutus tapahtuu toteutuneen työn mukaan. Maksuaika on 14 päivää.  

 

VIII SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN 

 

Tämä sopimus on voimassa 30.6.2022 saakka. Irtisanomisaika on kaksi kuukautta.  Tätä sopimusta 

on allekirjoitettu kaksi kappaletta, yksi kummallekin sopijaosapuolelle. 

 

 

 

 

__________________   ____________________ 

Topi Juntunen   Heikki Kiviniemi 

palvelujohtaja   sivistysjohtaja 

Psykologipalvelu Poiju Oy   Kankaanpään kaupunki 

 

 

LIITE  Tilaajavastuuraportti  
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