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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Yh 119 §

Yhtymähallituksen kokous on kutsuttu koolle hallintosäännön mukaisesti ja se
on päätösvaltainen kuusijäsenisenä
Yhtymäjohtaja:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Yh 119 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________

Hallituksen jäsen
Sirkka-Liisa Anttila
Kati Fonsell´-Laurila
Markku Leppälahti
Katja Ojala
Jukka Perälä
Klaus Ruisvaara
Riitta Ryhtä
Johanna Rämö
Ossi Stenholm
Simo Vehmaa
Tapio Virtanen

paikalla
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Valtuuston pj. ja varapj:t
Eino Järvinen, pj
Maria Orzech
Simo Pärssinen

paikalla
x
x

v
v
v

Varajäsen
Johanna Häggman
Olla-Riitta Aarikka
Kari Leppälahti
Tiia Räsänen
Allan Lunden
Vesa Niininen
Eevi Haho
Sirpa Suomi
Turkka Mali
Ville Tirkkonen
Risto Aaltonen

paikalla

-

v

v = osallistui verkossa
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÄÄTÖSTEN TIEDOKSIANTO
Yh 120 §

Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.
Yhtymäjohtaja:
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat.

Yh 120 §

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapio Virtanen ja Markku Leppälahti.
Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin perjantai 19.11.2021,
jonka jälkeen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla. Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9-15.

___________
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SEUDULLISEN TYÖLLISYYDENHOIDON SUUNNITTELU
Yh 121 §

Lounais-Hämeen seudun kohtaanto-ongelma pahenee. Avointen työpaikkojen
määrän voimakkaasta kehityksestä huolimatta pitkäaikaistyöttömien määrä on
kasvussa. Työnantajilla on rekrytointivaikeuksia lähes kaikilla toimialoilla ja tilanteen arvioidaan edelleen vaikeutuvan monesta syystä johtuen. Työllisyydenhoidon palveluita tulee tavoitteellisesti ja kiireellisellä aikataululla yhteisesti kehittää ja tehdä toimenpiteitä, joilla turvataan osaavan työvoiman saanti paikallisille yrityksille.
Yhtymähallitus on käsitellyt kokouksissaan 21.4.2021 35§ ja 21.9.2021 104 §
seudullisen työllisyydenhoidon kokonaisuutta. Huhtikuun kokouksessaan yhtymähallitus päätti lähettää esitellyn sopimuskokonaisuuden käsiteltäväksi Forssan kaupunginhallitukselle, Humppilan kunnanhallitukselle, Jokioisten kunnanhallitukselle, Tammelan kunnanhallitukselle ja Ypäjän kunnanhallitukselle. Tavoitteena oli solmia aiesopimus jokaisen kunnan ja Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän välillä suunnittelun edistämiseksi toukokuun 2021 aikana.
Aiesopimukset solmittiin tavoitteiden mukaisesti kuntien ja LHKK:n välille ja osapuolet sitoutuivat määrittelyvaiheen toteuttamiseen. Aiesopimuksen avulla tuetaan suunnittelutyötä kuluvana vuonna ja sen tavoitteena on saada aikaan vähintään allianssisopimus ja sen lisäksi joidenkin kuntien kanssa mahdollisesti
myös palvelusopimus. Kyseisen määrittelyvaiheen kestoksi arvioitiin 3-6 kuukautta.
Suunnittelutyötä on edistetty sopimuksen mukaisesti tämän jälkeen jokaisessa
viidessä kunnassa. Aiesopimuksen tavoitteen toteuttamiseksi LHKK on selvittänyt kuntakohtaisesti työllisyydenhoidon mm. resurssi-, suorite-, mittari- ja laatutietoa. Tämän lisäksi jokaisen kunnan nimeämiä edustajia on tavattu lisätietojen
saamiseksi ja tavoitteiden täsmentämiseksi puolin ja toisin erillisissä tapaamisissa. Kaikkien kuntien pajoihin on tutustuttu myös käytännön tasolla paikan
päällä, keskustellen kehittämisajatuksista myös pajoilla ja ohjaustehtävissä
työskentelevän henkilöstön kanssa. Tämän lisäksi on perehdytty erityisesti
FSHKY:n palveluiden järjestämiseen osana kokonaisuutta.
Lounais-Hämeen kuntien työllisyydenhoidon pajat
Kaikki viisi kuntaa järjestävät pajatoimintaa osana työllisyydenhoidon toimenpiteitä. Ne nähdään kaikissa kunnissa tärkeänä lähipalveluna. Forssassa pajavaihtoehtoja on enemmän kuin muissa kunnissa. Neljässä muussa kunnassa
tilanne on hyvin samankaltainen kuntakohtaisesti sekä resursseiltaan, tiloiltaan
ja palveluiltaan. Asiakasmäärät vaihtelevat suuresti ja ovat kaikissa kunnissa
laskemaan päin, monesta syystä johtuen. Asiakasohjauksen tehostamista kaivattiin joka kunnassa, jotta pajojen käyttöasteita voitaisiin nostaa ja ohjausresurssi ja kapasiteetti saataisiin täysimääräiseen käyttöön.
Pajojen yhteistyötä kannattaa kehittää tavalla tai toisella. Niissä olisi mahdollisuuksia tilojen ja palveluiden yhteiskäyttöön, erilaisten ammatillisten
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painotusten valitsemiseen, henkilöstön käyttämiseen toistensa sijaisena ja profiilin nostoon asiakaskunnan keskuudessa. Keskeistä olisi kuitenkin luoda sellaiset toimintamallit, jotka johtaisivat säännöllisesti käytävään uraohjaukseen ja
keskusteluun työllistymismahdollisuuksista. Niiden painopisteitä kannattaisi kehittää muutoinkin vahvemmin yhdessä työelämän kanssa työllistymistä edistäväksi. Asiakaslähtöisyyttä olisi hyvä tehostaa mahdollisuuksia kartoittamalla ja
aidolla tuella asiakkaan lähtötilanne ja tavoitteet huomioiden.
Lounais-Hämeen työllisyydenhoidon verkoston yhteistyö
Verkostoon kuuluu 12 julkista organisaatiota; 5 kuntaa ja 7 muuta elinvoiman
kehittämisen kannalta keskeistä toimijaa. Yhteistyö vaatii kehittyäkseen selkeät
yhteiset toimintatavat, tavoitteet ja mittarit. Resursointia tulee kehittää yhteistyössä vastaamaan eri vaiheiden tarpeisiin. Palveluprosesseissa toimivan henkilöstön uraohjaamisen taitoja ja valmiuksia tulee kehittää, jotta he osaavat käyttää koko verkoston tarjoamia mahdollisuuksia hyväkseen asiakaspalvelussa.
Tavoitteena on innostaa ja kannustaa työttömiä eteenpäin elämässään, se vaatii aikaa ja osaamista henkilöstöltä. Se on verkoston onnistumisen avainasia.
Koulutuskuntayhtymän roolina on kehittää verkostotyötä eteenpäin, jopa innovatiiviseksi ja uudenlaiseksi ratkaisuksi, jota ei muualla maassa ole. Verkoston
yhteistyö on tärkeää seudun elinvoiman ja menestymisen kannalta. Verkostomallia on esitelty eri yhteyksissä TEM:n ja TE-toimiston edustajille, koulutuksen
johdon verkostoille, eri työllisyydenhoidon verkostoille ja kumppaneille, maakuntaliiton edustajille ja monelle eri kuntatoimijalle. Malli on saanut poikkeuksetta arvostusta innovatiivisuudestaan ja asiakaslähtöisyydestään. Mikä tärkeintä, sen tavoitteet ja organisointimalli vastaavat suunnitteilla olevan TE2024palvelu-uudistuksen tavoitteita, jonka myötä valtio on siirtämässä työllisyydenhoidon palveluita kuntien hoidettavaksi.
Verkoston toimijoiden kesken olisi tärkeää solmia allianssisopimus yhteistyöstä
ja perustaa ohjausryhmä tavoitteiden määrittämistä ja seurantaa varten. Tämä
tulisi tehdä joka tapauksessa yhteistyön edistämiseksi. Useat organisaatiot ovat
jo tahoillaan hyväksyneet allianssisopimuksen solmimisen.
Sopimusrakenne kuntien kanssa
LHKK ja kunnat ovat sopineet aiesopimuksen perusteella aloittavansa neuvottelut allianssisopimuksen ja sen lisäksi mahdollisesti myös palvelusopimuksen
solmimiseksi. Sopimusvaihtoehtojen sisältö on esitelty alla ja luonnokset ovat
liitteenä. Ne voidaan solmia molemmat yhdessä tai vaihtoehtoisesti ainoastaan allianssisopimus.
1) Allianssisopimus solmittaisiin koko verkoston jäsenten, allianssin, kesken.
Allianssisopimus ei edellytä taloudellisia velvoitteita tai organisaatioiden vastuiden muuttumista. Organisaatiot (12) osallistuvat toimintaan
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määrittelemillään resursseilla. Keskeistä on, että sovitaan yhteinen työskentelyn tapa: asiakaspalveluprosessi verkoston toimijoiden kesken. Allianssisopimuksen voimaantuloksi esitetään mahdollisuuksien mukaan 1.1.2022.
Allianssisopimuksen osapuolina ovat myös nykyiset yhteistyötahot Hämeen TE-toimisto, Kela, Hämeen ELY, Forssan Seudun Hyvinvointikuntayhtymä sekä Forssan Yrityskehitys Oy. Allianssisopimuksen tarkoituksena on saavutetun yhteisymmärryksen jälkeen toimia kehikkona LHKK:n
ja yksittäisien kuntien välisille palvelusopimuksille.
2) Palvelusopimus solmittaisiin LHKK:n ja sellaisen kunnan kanssa, jonka
kanssa sovitaan pajatoiminnan organisoinnista. Koska sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on vielä täsmentymätön mm. kuntouttavan työtoiminnan käytännön järjestelyiden osalta, tulee varautua muutoksiin vuoden 2022
aikana. Yhteistyösuunnittelua kannattaa kuitenkin edistää ja esityksenä palvelusopimukseen on, että LHKK hoitaa kunnan pajatoiminnan lähipalveluna
ja verkostoyhteistyötä johdettaisiin kunnan paja- ja ohjaushenkilöstön työnjohto-oikeuden siirtämisellä koulutuskuntayhtymään.
Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa kunnan alueelle nykyisen
työpajatoiminnan resursseja ja toimitiloja sekä muita kunnan järjestämiä
palveluja hyödyntävä kokonaisuus.
Sopimuksen mukaan LHKK vastaa kokonaispalveluna työpajapalveluiden
organisoinnista,
ohjauksesta
ja
resursoinnista
kunnan
omistamassa/hallitsemassa kiinteistössä.
Kokonaispalveluihin kuuluu
toiminnan suunnittelu, koordinointi sekä kehittäminen sekä kunnan
henkilöstön työnjohto. Henkilöstön työ- tai virkasuhde kuntaan säilyy ja kunta
vastaa kyseisen henkilöstön henkilöstökuluista. Työnjohto-oikeuden
sisällöstä ja käytännön toteutuksesta sovitaan kunnan kanssa erikseen.
Mikäli kunnan henkilöstöä halutaan myöhemmässä vaiheessa siirtää
liiketoimintasiirrolla kuntayhtymän palvelukseen, siitä neuvotellaan ja
sovitaan erikseen.
Kunta vastaa edelleen työmarkkinatuen kuntaosuudesta. Tavoitteena on
kuitenkin
työmarkkinatuen
kuntaosuuden
pieneneminen
sekä
työllisyysasteen paraneminen ja hyvinvoinnin lisääntyminen alueella.
LHKK:n koordinointi- ja toiminnanohjauspalvelut katetaan vuonna 2022
koulutuskuntayhtymälle myönnetyllä hankerahoituksella. LHKK ei veloita
kunnalta palvelusta tässä vaiheessa vuonna 2022 mitään. Vuoden 2022
aikana toimintoja tarkastellaan suhteessa sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistuksen mukanaan tuomiin muutoksiin ja laaditaan jatkosopimus, mikäli
kehitettävään palvelumalliin ollaan valmiita sitoutumaan.
Palvelusopimuksessa sovittaisiin kuntakohtaisesti esim. tavoitteista ja mittareista sekä vastuista. Kunnan henkilöstö olisi edelleen virka- tai
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työsuhteessa kuntaan. Sopimuksen kestoksi esitetään 1.3.-31.12.2022 ja
ensi vuoden aikana laadittaisiin jatkosuunnitelma vuodesta 2023 eteenpäin.
Palvelujen yhteisellä seudullisella organisoinnilla tavoitellaan mm.
a. Tilojen käytön optimointi: mahdollisesti 5 kuntaa ja LHKK
b. Koulutuksen vieminen kaikkien pajojen arkeen, opinnollistaminen
c. Koko alueen pajat yhteisessä asiakkaiden käytössä
d. Pajojen profiloituminen
e. Pajahenkilöstön yhteiset tavoitteet ja niiden seuranta
f. Pajahenkilöstön yhtenäinen koulutus
g. Tiettyjen kohderyhmien, esim. nuorten palveluiden vahvistaminen
koko alueella
LHKK voi käynnistää organisoinnin vain yhden, useamman tai kaikkien kuntien
kanssa. Yksittäisen kunnan poisjäänti ei siis vaikuttaisi siten, että kokonaisuuden eteneminen keskeytyisi.
Allianssisopimus ja palvelusopimuksen luonnos ovat liitteenä. Palvelusopimuksen täsmennykset sovittaisiin erikseen jokaisen kunnan kanssa.
LHKK:n toimenpiteet
LHKK:n oma pajatoiminta käynnistyy vuoden 2022 alkupuolella. LHKK perustaa
ammatillista pajatoimintaa erityisesti oppivelvollisuuslainsäädäntöön liittyen, ja
ensimmäisessä vaiheessa paja suunnitellaan metalli-, hoiva-, ravintola- ja kiinteistöpalvelualoille sekä puhdistuspalvelualalle. Näitä aloja yhdistää krooninen
työvoima- ja opiskelijapula. LHKK:n pajat ovat verkoston organisaatioiden asiakkaiden käytettävissä ja niiden palvelutarjontaa kehitetään mahdollisimman tavoitteelliseksi ja systemaattiseksi osaamisen kehittymisen kannalta. Tämä kehitystyö tullee heijastumaan myös kuntien järjestämien työpajojen toimintaan siten, että palveluiden tuotteistaminen kannattaa tehdä koko verkostoa silmällä
pitäen.
LHKK on valtionosuuskelpoinen myös nuorten työpaja- ja etsivän nuorisotyön
rahoituksille. Koulutuskuntayhtymä hakee näitä tarkoituksia varten rahoitusta
Aluehallintovirastosta vuodelle 2022. LHKK hakee myös verkostolle ESR- tai
muuta soveltuvaa rahoitusta. Näiden lisäksi LHKK on jo hakenut myös työllisyyspoliittista avustusta maahanmuuttajataustaisten henkilöiden ja osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi.
Esityksenä on myös, että LHKK liittyy Into ry:n jäseneksi (ent. Valtakunnallinen
työpajayhdistys ry.). Into ry toimii valtakunnallisesti työpajakentän ja etsivän
nuorisotyön piirissä kehittäen ja kouluttaen. Jäsenet pääsevät osaksi valtakunnallista verkostoa ja saavat maksutta käyttöön Sovari-mittariston, jolla kartoitetaan asiakkaan/opiskelijan sosiaalista vahvistumista palvelun aikana. Jäsenyyden hinta on 400e/v.
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Yhtymäjohtaja:
Kokouksessa käsitellään aiesopimusten mukaisen tiedonkeruun
pohjalta muodostettu työllisyydenhoidon jatkosuunnitelma.
1. Yhtymähallitus hyväksyy edellä esitetyn toimintasuunnitelman ja aikataulun
2. Lähetetään allianssi- ja palvelusopimus käsiteltäväksi Forssan kaupunginhallitukselle, Humppilan kunnanhallitukselle,
Jokioisten kunnanhallitukselle, Tammelan kunnanhallitukselle ja Ypäjän kunnanhallitukselle. Tavoitteena on solmia
allianssisopimus jokaisen kunnan ja verkoston välillä. Tavoitteena on myös mahdollisesti solmia palvelusopimus
kunnan ja Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän välillä.
Allianssisopimus tulisi saattaa voimaan 1.1.2022 alkaen ja
palvelusopimuksen osalta aikatauluksi esitetään 1.3.2022,
jotta tarvittavat kuntakohtaiset täsmennykset ehditään tehdä
alkuvuoden aikana.
3. Lähetetään asia myös Someron kaupunginhallitukselle ja
Urjalan kunnanhallitukselle tiedoksi.
4. Hyväksytään rahoitusten haku Aluehallintovirastosta nuorten työpajan ja etsivän nuorisotyön tarkoituksiin, joilla tuetaan erityisesti oppivelvollisuuslainsäädännön toimeenpanoa.
5. Hyväksytään LHKK:n liittyminen Into ry:n jäseneksi

Yh 121 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________
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IRTISANOUTUMINEN
Yh 122 §

Sosiaali- ja terveysalan opettaja xxx on ilmoittanut irtisanoutuvansa virastaan
1.1.2022 alkaen.
Yhtymäjohtaja: Hyväksytään irtisanoutuminen ja avataan virka hakuun.

Yh 122 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________
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PÄÄTÖKSET, KIRJELMÄT JA TIEDOTUKSET
Yh 123 §

•

Viranhaltijapäätökset ajalla 1.10.-31.10.2021

Yhtymäjohtaja:
Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi.

Yh 123 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________
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MUUTOKSENHAKU KOKOUKSEN 16.11.2021 PÄÄTÖKSISTÄ
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 119-123
Koska päätöksistä voidaan tehdä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: Oikaisuvaatimus
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (julkisissa
hankinnoissa hankintaoikaisun) 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista:
Pykälät: Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), jäsenkunta
sekä jäsenkunnan jäsen.
Oikaisuvaatimuksen osoite on
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä
Yhtymähallitus
PL 12
30101 Forssa
Valitusosoitus
Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella (kunnallisvalitus) 30
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista:
Pykälät: Valitusviranomainen:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
Puhelin:
029 56 42210 (asiakaspalvelu)
Faksi:
029 56 42269
Sähköposti hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

______________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

LOUNAIS-HÄMEEN
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Yhtymähallitus

Kokouspäivä

16.11.2021

Sivu

Liite

12

Hankintapäätöksen saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi
Muutoksenhakija voi - §:n osalta vedota hankintalain vastaiseen menettelyyn ja saattaa asiaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa siitä, kun sai tietoonsa
tarjouskilpailun ratkaisun perusteluineen.
Markkinaoikeuden osoite:
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 56 43300
Faksi: 029 56 43314
Sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi
Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä
Sähköinen asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/
Puheli nv aihde: 029 56 43300
Faksi: 029 56 433

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje, valitusosoitus ja ohje markkinaoikeudelle tehtävästä hakemuksesta liitetään pöytäkirjanotteeseen.

______________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Kyha 16.11.2021 § 121, Liite 1

Allianssisopimus

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän ja
Forssan, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän
kuntien sekä Hämeen TE-toimiston, Kelan, Hämeen ELYkeskuksen, Forssan Seudun Hyvinvointikuntayhtymän ja
Forssan Yrityskehitys Oy:n välillä
x.x.2021
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1

OSAPUOLET

a.

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä
(jäljempänä “LHKK”)

b.

Forssan kaupunki

c.

Tammelan kunta

d.

Jokioisten kunta

e.

Humppilan kunta

f.

Ypäjän kunta

g.

Hämeen TE-toimisto

h.

Forssan Seudun Hyvinvointikuntayhtymä

i.

Kela

j.

Hämeen ELY-keskus

k.

Forssan Yrityskehitys Oy

Kaikki osapuolet liittyvät sopimuksen osapuoliksi tämän
ALLIANSSISOPIMUKSEN liitteenä olevalla
liityntäsopimuksella kukin erikseen.
Koulutuskuntayhtymän tytäryhtiö Faktia Oy voi toteuttaa
tämän puitesopimuksen mukaisia toimenpiteitä
koulutuskuntayhtymän puolesta yhteisesti erikseen
sovittavalla tavalla.
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2

SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS
2.1
Tavoitteena on rakentaa yhteinen työllisyydenhoidon malli, johon
julkiset palvelut liitetään sujuvasti ja asiakkaan näkökulmasta
saumattomasti. Palvelu rakennetaan kaikkia työttömiä varten.
Lisäksi osapuolten tavoitteena on kehittää työllisyyden hoidon
palveluita, joissa toiminnalliset verkostot yritysmaailman kanssa
mahdollistavat työnhakijoille mahdollisuuden osaamisen kehittämiselle,
mahdollistaen paremman sijoittautumisen työelämään, joko yksityisen
tai julkisen sektorin puolelle.
Tuleva palvelukokonaisuus perustuu yhteisen asiakkaan palvelemiseen
yksilöllisesti digitaalisia palveluja hyödyntäen. Kuntakohtaisesti
seurataan tavoitteita ja mittareita ja resursoinnin osalta pyritään
hyödyntämään synergioita toiminnoissa. Selvyyden vuoksi todetaan,
että mikään osapuoli ei rahoita toisen toimintaa ja osapuolten toiminnat
ja vastuurajapinnat sovitaan erillisten palvelusopimusten kriteerien
mukaisesti.
Yleisesti asetettuja tavoitteita on mm. seuraavat tekijät:
•

Palvelun yhdenmukaistaminen ja tehostaminen seudulla.

•

Palvelukokonaisuuden koordinointi ja toteuttaminen.

•

Osaamisen merkityksen vahvistuminen työllistymisessä.

•

Työttömäksi ilmoittautuneiden nopea
asiakkaan tarpeen mukaisiin palveluihin.

•

Työllisyydenhoidon
henkilöstön
yhdenmukaisilla tavoitteilla.

•

Seudun työvoimatarpeen kokoaminen yhteen paikkaan
työvoiman koulutus ja ohjaaminen kohti työllistymistä.

•

Elinkeinoelämän tarpeiden selvittäminen ja niihin vastaaminen aktiivisella
yhteistyöllä.

kontaktointi

johtaminen

ja

ja

ohjaus

koulutus

sekä
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Tavoitteena on rakentaa seuraava kokonaisuus:

2.2

3

Kunnilla on mahdollisuus hankkia erikseen Palvelusopimuksella
seuraavat määritellyt palvelukokonaisuudet palveluna sekä muut
Palvelusopimuksessa kuvatut palvelut LHKK:lta osana toimintansa
kehittämistä. Palvelun tuottamiseksi LHKK voi hankkia palveluita
Kunnilta ja Kuntien omistamilta yhtiöiltä sekä kolmansilta
osapuolilta erillisillä Alihankintasopimuksilla. Kuntien ja LHKK:n
välinen kokonaisuus voi koostua seuraavista kokonaisuuksista,


Työllisyyden hoidon palvelukokonaisuus tarkemmin
määriteltynä uraohjauksen, koulutuksen ja valmennuksen sekä
niihin liittyvien sosiaalipalveluiden ja muiden vastaavien
toimenpiteiden osalta



Työpajapalveluiden toteuttaminen, ohjaus ja resursointi kuntien
omistamissa kiinteistöissä tai muissa palvelukeskuksissa.



Työnantajaverkoston

kehittämiseen

liittyvät

toimenpiteet

OSAPUOLTEN VELVOLLISUUDET
3.1

Osapuolet vastaavat omalta osaltaan siitä, että ne tekevät
Sopimuksen toteuttamiseksi tarvittavat päätöksensä viivytyksettä.
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3.2

Osapuolet sitoutuvat toiminnassaan resursoimaan työaikaa ja muita
resursseja riittävällä tavalla, jotta tämän sopimuksen mukaiset
tavoitteet voidaan toteuttaa.

3.3

Osapuolet vastaavat siitä, että ne noudattavat kyseistä Osapuolta
koskevia
voimassa
olevia
lakeja,
asetuksia
ja
muita
viranomaismääräyksiä täyttäessään tämän Sopimuksen mukaisia
velvoitteitaan.

4

ALIHANKKIJAT
4.1

5

Osapuolilla on oikeus käyttää omia yhtiöitään tai alihankkijoita
Sopimuksen mukaisten tehtäviensä suorittamiseen.
Tällöin
osapuolet vastaavat käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuten
omastaan.
OHJAUSRYHMÄ

5.1

6

Sopimuksen
toteuttamiseksi
perustetaan
Ohjausryhmä
ja
ohjausryhmälle määritellään yhteiset tehtävät, tavoitteet ja
toimintatavat. Ohjausryhmä ei vastaa oikeudellisesti toiminnasta
eikä sillä ole päätösvaltaa. Osapuolet sitoutuvat nimeämään
edustajansa ohjausryhmään ja osallistumaan toimintaan.
TIETOTURVALLISUUS JA TIETOSUOJA

6.1

7

Osapuolet huolehtivat siitä, että Osapuolet noudattavat kulloinkin
voimassa
olevaa
tietosuojasääntelyä,
mukaan
lukien
henkilötietolaki (523/1999) 25.5.2018 alkaen sovellettava EU:n
tietosuoja-asetus (EU 2016/679), julkisuuslaki (621/1999),
erityisesti työnhakijan tietosuoja, sekä henkilötietolainsäädännön
mukaista hyvää tietojen käsittelytapaa ja tietojen suojaamista
koskevia säännöksiä.
LUOTTAMUKSELLINEN TIETO JA SALASSAPITOVELVOITTEET

7.1

Sitä Osapuolta, joka luovuttaa toiselle Osapuolelle luottamuksellista
tietoa, kutsutaan jäljempänä tässä kohdassa Luovuttajaksi ja sitä
Osapuolta, joka vastaanottaa luottamuksellista tietoa, kutsutaan
jäljempänä tässä kohdassa Vastaanottajaksi.

7.2

Luottamuksellisella tiedolla tarkoitetaan kaikkea Osapuoliin ja
heidän toimintaansa liittyviä, taloudellisia tai teknisiä tietoja, kuten
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toimintasuunnitelmia, asiakastietoja ja liikesalaisuuksia mukaan
lukien kirjanpitoaineisto, jotka Vastaanottaja saa Luovuttajalta
suoraan tai välillisesti kirjallisessa, sähköisessä, suullisessa tai
muussa muodossa (jäljempänä ”Luottamuksellinen Tieto”).
Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske tietoa:
- joka oli Vastaanottajan tiedossa laillisin keinoin hankittuna ennen
kuin Luovuttaja luovutti tiedon;
- joka oli ennen tämän Sopimuksen allekirjoittamista yleisessä
tiedossa tai tuli tämän Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen
yleiseen tietoon muutoin kuin Vastaanottajan sopimusrikkomuksen
johdosta;
- jonka Vastaanottaja on saanut kolmannelta, jolla oli oikeus paljastaa
tämä tieto; tai
- jonka Vastaanottaja on tuottanut itsenäisesti hyödyntämättä
Luottamuksellista Tietoa.
7.3

Vastaanottaja sitoutuu pitämään Luottamuksellisen Tiedon salassa
ja käyttämään Luottamuksellista Tietoa ainoastaan tämän
Sopimuksen toteuttamiseksi. Vastaanottaja sitoutuu olemaan
hyödyntämättä
Luottamuksellista
Tietoa
muussa
käyttötarkoituksessa.

7.4

Vastaanottajalla on oikeus luovuttaa Luottamuksellista Tietoa
neuvonantajilleen ja mahdollisesti muille Vastaanottajan hyväksi
työskenteleville kolmansille, joiden on tarpeellista tietää
Luottamuksellisesta Tiedosta Sopimuksen toteuttamista varten.
Tällaisessa tapauksessa Vastaanottaja vastaa siitä, että tiedon
saanut taho noudattaa vähintään tässä kohdassa 17 säädetyn
tasoista salassapitovelvollisuutta. Mikäli tiedon saanut taho rikkoo
salassapitovelvoitetta, Vastaanottaja vastaa sopimusrikkomuksesta
aiheutuneista vahingoista Luovuttajalle.

7.5

Vastaanottaja sitoutuu noudattamaan Luovuttajan kulloinkin
voimassa olevaa ohjeistusta Luottamuksellisen Tiedon käsittelystä.

7.6

Osapuolet vastaavat kumpikin osaltaan siitä, että Osapuolen
palveluksessa olevat työntekijät sitoutuvat edellä mainittuihin
salassapitosäännöksiin.
Osapuolet
saavat
luovuttaa
Luottamuksellisia Tietoja vain sellaisille työntekijöilleen, joiden on
tarpeellista tietää niistä Sopimuksen toteuttamiseksi, ja joita
Osapuoli on informoinut tämän kohdan 17 mukaisista velvoitteista.
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7.7

Vastaanottajan tulee Luovuttajan pyynnöstä tuhota viipymättä
saamansa Luottamukselliset Tiedot sekä niistä tekemänsä kopiot,
otteet, analyysit ja yhteenvedot riippumatta niiden muodosta
(kirjallinen, sähköinen, varmuuskopio tai muu materiaalinen
muoto). Velvoite materiaalin tuhoamisesta ei koske tietoja, jotka
Vastaanottajan tulee lain mukaan säilyttää – kuten esimerkiksi
hallituksen kokouspöytäkirjat.

7.8

Luovuttaja ei anna takuuta eikä ota vastuuta Luottamuksellisen
Tiedon
virheettömyydestä,
täydellisyydestä,
kattavuudesta,
loukkaamattomuudesta tai tarkkuudesta eikä Luovuttaja ole
vastuussa Luottamuksellisessa Tiedossa mahdollisesti olevista
virheistä tai puutteista.

8

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN
Voimaantulo ja voimassaolo
8.1

Tämä Sopimus tulee voimaan kunkin osapuolen osalta
liityntäsopimuksen allekirjoittamisella. Sopimus on voimassa
toistaiseksi.
Irtisanominen

8.2

Sopimuskauden aikana Osapuoli voi irtisanoa Sopimuksen
päättymään ilmoittamalla siitä kirjallisesti toisille Osapuolille.
Irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta.
Ilmoitukset

8.3

Kaikki tätä Sopimusta koskevat tiedonannot ja ilmoitukset on
toimitettava asianomaisille Osapuolille Osapuolten kirjallisesti
ilmoittamaan osoitteeseen.

8.4

Sopimukseen liittyvät tiedonannot ja ilmoitukset on tehtävä
kirjallisesti joko kirjeitse tai todistettavasti sähköpostilla.
Sopimuksen tulkinta
Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

8.5

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta
sen lainvalintaa koskevia säännöksiä.

9 1(10)
Kyha 16.11.2021 § 121, Liite

9

ALLEKIRJOITUKSET
Tätä sopimusta on tehty kaksitoista (11) samasanaista kappaletta, yksi
kullekin Osapuolelle.
x.x.2021
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Liittymissopimuksen allekirjoittajat
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä
Forssan kaupunki
Tammelan kunta
Jokioisten kunta
Humppilan kunta
Ypäjän kunta
Hämeen TE-toimisto
Forssan Seudun Hyvinvointikuntayhtymä
Kela
Hämeen ELY-keskus
Forssan Yrityskehitys Oy

Kyha 16.11.2021 § 121, Liite 2

Palvelusopimus
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän ja
Kunnan välillä
x.x.2021
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1 OSAPUOLET
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä
(jäljempänä “LHKK”)

Kunta
(jäljempänä yhteisellä nimityksellä “Kunta”)

Koulutuskuntayhtymän tytäryhtiö Faktia Oy voi toteuttaa tämän palvelusopimuksen mukaisia toimenpiteitä koulutuskuntayhtymän puolesta yhteisesti erikseen sovit-tavalla tavalla.
LHKK ja Kunta ovat kumpikin erikseen ”Osapuoli” ja yhdessä ”Osapuolet”.

2 SOPIMUKSEN KOHDE, TAUSTA JA TARKOITUS
Kunnilla on nykyisen lainsäädännön perusteella velvollisuus työllisyystoimenpiteiden toteuttamiseen
kunnalle erityisesti säädettyjen tehtävien ja velvollisuuksien mukaisesti. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä on omistajakuntiensa muodostama yhtymä, jonka tehtävänä on edistää kansalaisten
osaamista, osallisuutta ja hyvinvointia sekä alueen yritysten, kuntien ja yhteisöjen elinvoimaa.
Työpajapalveluiden toteuttaminen, ohjaus ja resursointi kuntien hallitsemissa kiinteistöissä tai
muissa palvelukeskuksissa.
Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa kunnan alueelle nykyisen työpajatoiminnan resursseja ja toimitiloja sekä muita kunnan järjestämiä palveluja hyödyntävä kokonaisuus.
LHKK vastaa kokonaispalveluna työpajapalveluiden organisoinnista, ohjauksesta ja resursoinnista kunnan omistamassa/hallitsemassa kiinteistössä. Kokonaispalveluihin kuuluu toiminnan suunnittelu,
koordinointi sekä kehittäminen sekä kunnan henkilöstön työnjohto. Henkilöstön työ- tai virkasuhde
kuntaan säilyy ja kunta vastaa kyseisen henkilöstön henkilöstökuluista. Työnjohto-oikeuden sisällöstä
ja käytännön toteutuksesta sovitaan kunnan kanssa erikseen.
Mikäli kunnan henkilöstöä halutaan myöhemmässä vaiheessa siirtää liiketoimintasiirrolla kuntayhtymän palvelukseen, siitä neuvotellaan ja sovitaan erikseen.
Kunta vastaa työmarkkinatuen kuntaosuudesta. Tavoitteena on kuitenkin työmarkkinatuen kuntaosuuden pieneneminen sekä työllisyysasteen paraneminen ja hyvinvoinnin lisääntyminen alueella.
LHKK:n koordinointi- ja toiminnanohjauspalvelut katetaan vuonna 2022 koulutuskuntayhtymälle
myönnetyllä hankerahoituksella. Vuoden 2022 aikana toimintoja tarkastellaan suhteessa sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistuksen mukanaan tuomiin muutoksiin.
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Sidosryhmien, kuten Hämeen TE-toimiston, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän, Kelan ja muiden vastaavien organisaatioiden ja osapuolten välisten toimintarajapintojen määrittely ja sopiminen.
LHKK sitoutuu tarjoamaan kokonaispalveluna sidosryhmien ja kuntien välisen yhteistyön koordinoinnin ja organisoinnin sekä kehittämään ja rakentamaan toimintarajapintojen tarkemman määrittelyn,
roolien ja vastuiden kuvaamisen sekä jatkuvan toiminnallisen kehittämisen palvelut.
Tavoitteena on rakentaa yhteinen toimintamalli, jossa LHKK vastaa toiminnallisesta kehittämisestä ja
sujuvuudesta kunnan ja määriteltyjen sidosryhmien välillä.
LHKK voi kunnan valtuuttamana edustaa kuntaa myös työllisyydenhoidon asiakastyöhön liittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä koskevissa neuvotteluissa.

3 PALVELUSOPIMUS JA PALVELUIDEN TOIMITTAMINEN
Toimittaja aloittaa Palvelujen toimittamisen tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti x.x.2022 ja toimittaa niitä tämän Sopimuksen voimassaolon päättymiseen saakka.
Sopimus päätetään, mikäli osapuoliin sovellettava lainsäädäntö tai viranomaismääräykset vaativat Palvelun tai sen osan tuottamista tavalla, joka ei ole mahdollista sopimuksen tarkoittamalla tavalla. Tällaisessa tilanteessa Osapuolet sitoutuvat toimimaan tavalla, joka minimoi Osapuolten kärsimät mahdolliset taloudelliset tappiot.

4 LHKK:N VELVOLLISUUDET
LHKK vastaa siitä, että Palvelut tuotetaan ammattimaisesti, huolellisesti ja sovitun aikataulun mukaisesti.
LHKK tuottaa Palvelut Kunnalle tämän Sopimuksen mukaisesti. LHKK ilmoittaa Kunnalle Kunnan toimintaan tai prosesseihin liittyvistä ja havaitsemistaan selvistä virheistä, mutta se ei ole velvollinen tarkkailemaan tai korjaamaan Kunnan mahdollisia lasku- tai muita virheitä tai tarkastamaan Kunnan antamia muita tietoja.
LHKK noudattaa omia toimintatapojaan, menetelmiään ja muita käytäntöjään Palveluiden tuottamisessa.
LHKK pyytää Kunnalta hyvissä ajoin LHKK:n Palvelujen tuottamiseen Kunnalta tarvittavat tiedot ja aineistot. Kunnalla on velvollisuus antaa riittävät ja tarpeelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä.
LHKK:lla on oikeus ja velvollisuus korjata Palveluissa havaitut virheet. LHKK ei vastaa Palvelussa olevasta virheestä siltä osin kuin virhe johtuu Kunnan toiminnasta tai Kunnan vastuulla olevasta seikasta
tai ylivoimaisesta esteestä.
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LHKK vastaa siitä, että sillä on riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, jolla on kokemusta tämän Sopimuksen mukaisten Palveluiden tuottamisesta. LHKK:n tulee aktiivisesti ylläpitää Palvelun tuottamiseen
käytettävien henkilöiden osaamista ja ammatillista kehittymistä.

5 KUNNAN VELVOLLISUUDET
Kunnan velvollisuutena on huolehtia siitä, että sen vastuulla olevat toimenpiteet tulevat hoidetuiksi
sovitun aikataulun mukaisesti. Kunnan tulee myös omalta osaltaan myötävaikuttaa LHKK:n mahdollisuuksiin toteuttaa Palvelut tämän Sopimuksen mukaisesti muun muassa toimittamalla oikeat ja riittävät tiedot viipymättä LHKK:lle sekä muutoin huolehtimalla olosuhteiden soveltuvuudesta Palvelujen
toteuttamiseen Sopimuksen mukaisesti. Mikäli Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen Palveluihin liittyvissä olosuhteissa tai toimintaympäristössä tapahtuu Kunnan tietoon tullut muutos, Kunnan tulee
informoida tästä LHKK:ta ilman aiheetonta viivästystä. Lisäksi Kunnan tulee informoida LHKK:ta muista
Palvelujen toteuttamisen kannalta olennaisista seikoista.
Mikäli Kunta toimittaa LHKK:lle tai sen alihankkijalle Palveluihin liittyen laitteita, ohjelmistoja tai muuta
materiaalia tai aineistoa (”Kunnan aineisto”), Kunta vastaa niiden toimittamisesta Palvelujen edellyttämässä aikataulussa ja muodossa sekä siitä, että Kunnalla on oikeus antaa ne LHKK:n käyttöön.
Kunta on velvollinen antamaan LHKK:lle riittävät tiedot Palvelun toteuttamista varten, esim. tarpeelliset henkilöstö-, asiakas- tai taloustiedot, huomioiden tietosuojavelvoitteet. Kunta vastaa aineistosta
ja kaikista muista antamistaan tiedoista, tositteista, asiakirjoista, ohjeista ja määräyksistä sekä niiden
oikeellisuudesta ja lainmukaisuudesta sekä siitä, että Kunta toimittaa ne LHKK:lle Palvelujen edellyttämässä aikataulussa ja muodossa. LHKK ilmoittaa niissä mahdollisesti havaitsemistaan virheistä Kunnalle.
Kunta on henkilöstönsä työnantajana vastuussa työnantajavelvoitteistaan. Kunta on vastuussa asianmukaisten valvonta- ja viranomaisilmoitusten tekemisestä ja tarpeellisten lupien hankkimisesta. Nämä
vastuut eivät siirry LHKK:lle, mutta LHKK voi toteuttaa ne Kunnan puolesta erillistä korvausta vastaan.
Kunta on velvollinen informoimaan ja ohjeistamaan LHKK:ta sellaisista Kuntaan liittyvästä erityislainsäädännöstä, viranomaismääräyksistä, kuten työvoimahallinnon tai sote-lainsäädännön ohjeista ja
muista säännöksistä ja standardeista sekä niissä tapahtuvissa muutoksista, joilla on merkitystä LHKK:lle
Palveluiden tuottamisessa Kunnille. Kunta vastaa Palveluihin kohdistuvista tarkastuksista ja oikeellisuudesta suhteessa kolmansiin tahoihin.
Jos Kunta havaitsee LHKK:n tarjoamassa Palvelussa tai siihen liittyvässä aineistossa LHKK:sta johtuvan
virheen tai että LHKK muutoin rikkoo sopimusvelvoitteitaan, tulee Kunnan ilmoittaa virheestä kirjallisesti LHKK:lle ilman aiheetonta viivytystä. LHKK:llaa on oikeus ja velvollisuus korjata kustannuksellaan
edellä mainitut virheet, jollei Sopimuksessa muualla sovitusta muuta johdu.

6 OSAPUOLTEN MUUT VELVOLLISUUDET
Osapuolet vastaavat omalta osaltaan siitä, että ne tekevät Sopimuksen toteuttamiseksi tarvittavat päätöksensä viivytyksettä.

Kyha 16.11.2021 § 121, Liite 2

4

Kumpikin Osapuoli vastaa siitä, että se noudattaa kyseistä Osapuolta koskevia voimassa olevia lakeja,
asetuksia ja muita viranomaismääräyksiä täyttäessään tämän Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Mikäli lainsäädännössä, viranomaismääräyksissä tai muissa säännöksissä tapahtuu Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen muutoksia ja tästä aiheutuu tarve tehdä muutos Palveluihin liittyen, muutoksesta
sovitaan erikseen.

7 ALIHANKKIJAT
LHKK:lla on oikeus käyttää omaa yhtiötään (Faktia Oy) tai alihankkijoita Sopimuksen mukaisten tehtäviensä suorittamiseen. Kunnalla on oikeus evätä tietyn alihankkijan käyttö perustellusta syystä. LHKK
vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuten omastaan.

8 OHJAUSRYHMÄ
Palveluiden tuottamiseen liittyvä kuntakohtainen ohjausryhmä ja sille kuuluvat tehtävät sovitaan kunnan kanssa erikseen.

9 MUUTOSHALLINTA
Kummallakin Osapuolella on oikeus ehdottaa Muutoksia Palveluihin ja uusia Palveluja. Osapuolet sopivat Muutoksista yhdessä kirjallisesti.

10 HINNAT JA MAKSUEHDOT
LHKK:n koordinointi- ja toiminnanohjauspalvelut katetaan vuonna 2022 koulutuskuntayhtymälle
myönnetyllä hankerahoituksella. Kumpikin sopimusosapuoli vastaa omista kuluistaan.

11 TIETOTURVALLISUUS JA TIETOSUOJA
LHKK on henkilötietojen käsittelijä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän eli Kunnan lukuun.
Osapuolet huolehtivat siitä, että niiden Palveluissa käyttämät laitteet sekä palvelutuotannon tilat ovat
asianmukaisesti suojatut tietoturvariskejä vastaan ja että Osapuolet noudattavat kulloinkin voimassa
olevaa tietosuojasääntelyä, mukaan lukien henkilö-tietolaki (523/1999) 25.5.2018 alkaen sovellettava
EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679), sekä henkilötietolainsäädännön mukaista hyvää tietojen käsittelytapaa ja tietojen suojaamista koskevia säännöksiä. Lisäksi LHKK huolehtii käsittelemiensä tietojen
asianmukaisesta suojaamisesta laittoman tai tapaturmaisen häviämisen tai hävittämisen varalta.
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12 LUOTTAMUKSELLINEN TIETO, SALASSAPITOVELVOITTEET JA REFERENSSIOIKEUS
Luottamuksellisella tiedolla tarkoitetaan kaikkea Osapuoliin ja heidän toimintaansa liittyviä, taloudellisia tai teknisiä tietoja, kuten toimintasuunnitelmia, asiakastietoja ja liikesalaisuuksia mukaan lukien
kirjanpitoaineisto, jotka Vastaanottaja saa Luovuttajalta suoraan tai välillisesti kirjallisessa, sähköisessä, suullisessa tai muussa muodossa.
Osapuolet sitoutuvat pitämään Luottamuksellisen Tiedon salassa ja käyttämään Luottamuksellista Tietoa ainoastaan tämän Sopimuksen toteuttamiseksi. Vastaanottaja sitoutuu olemaan hyödyntämättä
Luottamuksellista Tietoa muussa käyttötarkoituksessa.
Salassapitovelvollisuus ei koske tietoa:
•
•

•
•

joka oli Vastaanottajan tiedossa laillisin keinoin hankittuna ennen kuin Luovuttaja luovutti tiedon;
joka oli ennen tämän Sopimuksen allekirjoittamista yleisessä tiedossa tai tuli tämän Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen yleiseen tietoon muutoin kuin Vastaanottajan sopimusrikkomuksen johdosta;
jonka Vastaanottaja on saanut kolmannelta, jolla oli oikeus paljastaa tämä tieto; tai
jonka Vastaanottaja on tuottanut itsenäisesti hyödyntämättä Luottamuksellista Tietoa.

Osapuolilla on oikeus luovuttaa Luottamuksellista Tietoa neuvonantajilleen ja mahdollisesti muille osapuolien hyväksi työskenteleville kolmansille, joiden on tarpeellista tietää Luottamuksellisesta Tiedosta
Sopimuksen toteuttamista varten.
Osapuolet vastaavat kumpikin osaltaan siitä, että Osapuolen palveluksessa olevat työntekijät sitoutuvat edellä mainittuihin salassapitosäännöksiin. Osapuolet saavat luovuttaa Luottamuksellisia Tietoja
vain sellaisille työntekijöilleen, joiden on tarpeellista tietää niistä Sopimuksen toteuttamiseksi, ja joita
Osapuoli on informoinut tämän kohdan mukaisista velvoitteista.
Salassapitovelvoitteiden estämättä LHKK:lla on oikeus käyttää Kuntaa referenssinä markkinoinnissaan.

13 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN
Voimaantulo ja voimassaolo
Tämä Sopimus tulee voimaan, kun molemmat Osapuolet ovat allekirjoittaneet sen. Sopimus on voimassa vuoden 2022 loppuun. Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan uudesta sopimuksesta ennen sopimuskauden päättymistä.
Purkaminen
Osapuolella on oikeus purkaa tämä Sopimus, mikäli a) toinen Osapuoli syyllistyy olennaiseen sopimusrikkomukseen, eikä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kirjallisesta huomautuksesta korjaa rikkomustaan, tai toinen Osapuoli tulee muutoin kuin tilapäisesti maksukyvyttömäksi tai joutuu vakaviin
taloudellisiin vaikeuksiin.

Kyha 16.11.2021 § 121, Liite 2

6

14 VELVOLLISUUDET SOPIMUKSEN PÄÄTTYMISEN YHTEYDESSÄ
Palvelujen toimittamisen jatkaminen ja siirtoavustus
Sopimuksen päättyessä LHKK on velvollinen avustamaan kohtuullisessa määrin Sopimuksessa sovittujen Palveluiden ja niiden toimittamisen edellyttämien tietojen ja osaamisen siirtämisessä Kunnalle itselleen tai sen uudelle palveluntarjoajalle siten, että Kunta tai uusi palveluntarjoaja voi jatkaa Palveluiden toimittamista Kunnalle.
LHKK:n on, Kunnan pyynnöstä, osana avustamisvelvollisuutta avustettava kohtuullisessa laajuudessa
siirron edellyttämien tehtävien suorittamisessa ja osallistuttava siihen toimittamalla tietoa, aineistoa,
tukea, koulutusta ja konsultointia ja toimimalla yhteistyössä Kunnan tai uuden palveluntarjoajan
kanssa.
Tässä kohdassa sovitut velvollisuudet ovat voimassa enintään kolmen (3) kuukauden ajan tämän Sopimuksen päättymisestä.
LHKK:lla on oikeus veloittaa kaikista tämän kohdan alla suorittamistaan siirtoavustuspalveluista henkilötyöaikaperusteisesti.
Toisen Osapuolen omaisuuden ja aineiston käsittely
Kun tämä Sopimus päättyy, Osapuolet ovat velvollisia pyynnöstä palauttamaan hallussaan olevan toisen Osapuolen omaisuuden, pyynnöstä tuhoamaan tietojärjestelmästään toisen Osapuolen luottamukselliset tiedot ja pyynnöstä hävittämään hallussaan olevan toisen Osapuolen luovuttaman asiakirjamateriaalin.

15 VAHINGONKORVAUS JA VASTUUNRAJOITUKSET
Kumpikin Osapuoli on velvollinen korvaamaan toiselle Osapuolelle sopimusrikkomuksella tai muutoin
tuottamuksella aiheuttamansa välittömän vahingon, ellei toisin ole sovittu. Kumpikaan Osapuoli ei ole
velvollinen korvaamaan toisen Osapuolen välillisiä vahinkoja kuten saamatta jäänyttä voittoa tai saamatta jäänyttä liikevaihtoa.
Kummankin Osapuolen tulee pyrkiä minimoimaan vahingon määrä. Osapuolen on esitettävä kirjallinen
ja yksilöity vahingonkorvausvaatimus viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa vahinkotapahtumasta uhalla, että Osapuoli menettää oikeutensa korvaukseen.

16 TOIMITTAJAN VASTUUVAKUUTUS
LHKK ylläpitää kustannuksellaan asianmukaisen vastuuvakuutuksen. Vahinkotapahtuman sattuessa
Kunnan tulee osaltaan antaa vakuutusyhtiölle tarpeelliset selvitykset ja varata tälle mahdollisuus vahingon määrän ja laadun arvioimiseen.
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17 MUUT SOPIMUSEHDOT
Ylivoimainen este
Osapuoli ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu Osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Osapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon Sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia Osapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai
voittaa.
Osapuolen alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös Osapuolen ylivoimaiseksi esteeksi, jos alihankinnan kohteena olevaa suoritusta ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai olennaista viivästystä tehdä tai hankkia muualta.
Osapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä sekä esteen lakkaamisesta kirjallisesti
toiselle sopijapuolelle.
Sopimuksen osittainen pätemättömyys tai mitättömyys
Mikäli osa tästä Sopimuksesta on tai tulee lainsäädännöllisten muutosten takia, viranomaismääräyksellä tai muista syistä pätemättömäksi tai mitättömäksi, on Sopimus muilta osin yhä voimassa. Osapuolet sitoutuvat tällöin neuvottelemaan Sopimuksen muuttamisesta siten, että Osapuolten yhteinen
alkuperäinen sopimustahto toteutuu mahdollisimman tarkasti.
Sopimuksen muuttaminen
Tätä Sopimusta voidaan muuttaa vain Osapuolten yhteisellä kirjallisella sopimuksella.
Sopimuksen siirtäminen
Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää tätä Sopimusta tai siitä johtuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle ilman toisen Osapuolen etukäteen kirjallisesti antamaa suostumusta, jota toinen Osapuoli ei
voi evätä ilman perusteltua syytä.
Ilmoitukset
Kaikki tätä Sopimusta koskevat tiedonannot ja ilmoitukset on toimitettava asianomaisille Osapuolille
alla mainittuun tai Osapuolen kirjallisesti ilmoittamaan uuteen osoitteeseen.
Kunta:
LHKK:
Sopimukseen liittyvät tiedonannot ja ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti joko kirjeitse tai todistettavasti
sähköpostilla.
Riitojen ratkaisu
Tästä Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa.
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18 ALLEKIRJOITUKSET
Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi kummallekin Osapuolelle.

x.x.2021

LHKK

Kunta

__________________

__________________
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