
 

 
 
 
 
 
AIESOPIMUS 
 
 
1. OSAPUOLET  

1.1. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä 
(jäljempänä “LHKK”) 
 

1.2. Forssan kaupunki   
  (jäljempänä yhteisellä nimityksellä “Kunnat”)  
 
1.3. Humppilan kunta   
  (jäljempänä yhteisellä nimityksellä “Kunnat”)  
 
1.4. Jokioisten kunta   
  (jäljempänä yhteisellä nimityksellä “Kunnat”)  
 
1.5. Tammelan kunta   
  (jäljempänä yhteisellä nimityksellä “Kunnat”)  
 
1.6. Ypäjän Kunta    
  (jäljempänä yhteisellä nimityksellä “Kunnat”)  

 

Kunnat liittyvät sopimuksen osapuoliksi tämän aiesopimuksen 
liitteenä olevalla liityntäsopimuksella kukin erikseen.  

Koulutuskuntayhtymän tytäryhtiö Faktia Oy voi toteuttaa tämän 
aiesopimuksen mukaisia toimenpiteitä koulutuskuntayhtymän 
puolesta yhteisesti erikseen sovittavalla tavalla.   

2. AIESOPIMUKSEN TAUSTA  

Kunnat toteuttavat erilaisia työllisyystoimenpiteitä osana kunnan 
palvelutarjontaa. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä on 
omistajakuntiensa muodostama yhtymä, jonka tehtävänä on 
edistää kansalaisten osaamista, osallisuutta ja hyvinvointia sekä 
alueen yritysten, kuntien ja yhteisöjen elinvoimaa. 
Koulutuskuntayhtymän omistajakuntiin kuuluvat tässä 
sopimuksessa mainittujen osapuolien lisäksi myös Someron 
kaupunki ja Urjalan kunta. 

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on 
joulukuussa 2020 järjestetyssä kokouksessaan keskustellut ja 
omistajakuntien lausuntojen perusteella todennut, että LHKK voi  
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nykyisten vastuidensa ja lakisääteisten velvoitteidensa lisäksi 
ottaa kuntien ja Hämeen TE-toimiston toivomuksesta vetovastuun 
työllisyydenhoidon seudullisesta suunnittelusta.  

LHKK ja Kunnat sopivat tämän sopimuksen perusteella 
aloittavansa neuvottelut LHKK:n ja Kuntien välisen 
allianssisopimuksen aikaansaamiseksi. Allianssisopimuksen 
osapuoliksi tavoitellaan 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.  

Osapuolten tavoitteena on kehittää työllisyyden hoidon palveluita, 
joissa kuntayhtymän verkostot yritysmaailman kanssa 
mahdollistavat kuntalaisille mahdollisuuden osaamisen 
kehittämiselle, mahdollistaen paremman sijoittautumisen 
työelämään, joko yksityisen- tai julkisen sektorin puolelle.  

Aiesopimuksen tavoitteen toteuttamiseksi osapuolet perustavat 
työryhmän ja laativat toteuttamissuunnitelman aikatauluineen 
sekä määrittävät allianssi- ja palvelusopimusten keskeiset ehdot. 
Osapuolet nimeävät perustettavaan työryhmään edustajan tai 
edustajia ja sitoutuvat määrittelyvaiheen toteuttamiseen.  

Kyseisen määrittelyvaiheen kesto on arviolta 3-6 kuukautta.  
Määrittelyvaiheen tuotoksina tulee toteuttamissuunnitelma sekä 
palvelusopimuksen sisältöön ja osapuolten velvoitteisiin liittyvät 
keskeiset ehdot.  

Osapuolten tavoitteena on aloittaa toiminta vuoden 2022 alusta 
lukien.   

 

3. AIESOPIMUKSEN KESKEISIMMÄT PERIAATTEET 

Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan erikseen sovittavalla 
vastuunjaolla yhteisestä allianssisopimuksesta ja siihen 
liitettävästä erillisestä palvelusopimuksesta kunkin kunnan 
ja kuntayhtymän osalta.  Määrittelyvaiheen aikana osapuolet 
sitoutuvat tarkastelemaan laadittavaa allianssisopimusta 
vähintään seuraavalla sisällöllä ja palvelutarjonnalla: 

1. Työllisyyden hoidon palvelukokonaisuus tarkemmin 
määriteltynä uraohjauksen, koulutuksen ja 
valmennuksen sekä muiden vastaavien toimenpiteiden 
osalta 
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2. Työpajapalveluiden toteuttaminen, ohjaus ja 
resursointi kuntien omistamissa kiinteistöissä tai 
muissa palvelukeskuksissa 

3. Työnantajaverkoston kehittämiseen liittyvät 
toimenpiteet, kuten esimerkiksi koordinaatio ja 
yhteydenpito yritysten ja työllistettävien välillä sekä 
yritystarpeiden kartoitus osaamisen suunnittelun ja 
koulutuksen järjestämiseksi yhteistyössä muiden 
toimijoiden, kuten esimerkiksi Forssan yrityskehityksen 
kanssa  

4. Sidosryhmien, kuten Hämeen TE-toimiston, Hämeen 
ELY-keskuksen, Forssan seudun 
hyvinvointikuntayhtymän, Kelan, Forssan 
Yrityskehityksen ja muiden vastaavien organisaatioiden 
ja osapuolten välisten toimintarajapintojen määrittely 
ja sopiminen  

Tämän aiesopimuksen tavoitteiden mukaisesti laadittavan 
allianssisopimuksen perusteella solmittu LHKK:n ja yksittäisen 
kunnan välinen palvelusopimus ei missään tapauksessa sido tai 
muulla tavalla velvoita sellaista toista kuntaa, joka ei ole 
nimenomaisesti liittynyt kyseisen palvelusopimuksen osapuoleksi 
tai muulla tavalla ilmaissut haluavansa tulla sopimukseen 
sidotuksi. 

 
4. SALASSAPITO 

Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa kaiken toisen osapuolen 
luottamuksellisen tiedon, jonka sopijapuoli saa tietoonsa. 
Osapuolet pyrkivät estämään luottamuksellisen tiedon 
paljastumista kolmannelle, sekä sitoutuvat itse käyttämään 
saamaansa luottamuksellista tietoa ainoastaan tämän 
aiesopimuksen tarkoittamaan tarkoitukseen. Luottamuksellisena 
tietona pidetään tämän aiesopimuksen mukaisesti kaikkea 
sopijapuolen toimintaan liittyvää tietoa, esitystavasta riippumatta, 
ellei: 

a) tieto ole yleisessä tiedossa; 

b) tieto ole aiesopimuksesta riippumatta osapuolen tiedossa tai 
sopijapuoli saa tiedon kolmannelta, ilman että osapuoli rikkoo 
tätä aiesopimusta; tai 

c) tieto ole osapuolen toimesta itsenäisesti kehitetty. 

d) Kuntalain tai muun vastaavan julkisyhteisöä koskevan 
pakottavan lainsäädännön velvoitteet huomioon ottaen tieto 
ole julkista tietoa  
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Osapuolen on välittömästi lopetettava toiselta osapuolelta 
saamansa luottamuksellisen aineiston ja tietojen käyttäminen 
sekä, ellei erikseen sovita aineiston hävittämisestä, palautettava 
kyseinen aineisto kaikkine kopioineen, kun tämä aiesopimus 
päättyy, kun aiesopimuksen mukaiset toimitusvelvollisuudet on 
täytetty tai kun sopijapuoli ei enää tarvitse kyseistä aineistoa tai 
kyseisiä tietoja aiesopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. 
Kummallakin osapuolella on kuitenkin oikeus säilyttää lain tai 
viranomaisten määräysten edellyttämät kopiot. 

Tämä ehto on voimassa [viisi (5)] vuotta aiesopimuksen 
päättymisestä aiesopimuksen päättymistavasta riippumatta.  

 
5. SOPIMUKSEN TARKOITUS 

Osapuolet sitoutuvat tämän aiesopimuksen mukaisesti 
määrittelyvaiheen prosessiin ja neuvottelemaan hyvässä 
hengessä yhteisen tarkoituksen toteuttamiseksi. Tämän 
aiesopimuksen toteuttamiseksi tavoitteena on laatia 
sopimuskokonaisuus, sisältäen allianssisopimuksen,  
palvelusopimuksen sekä kuvauksen palveluista ja 
toimintaprosessista.  

6. VAHINGONKORVAUS  

Kukin osapuoli vastaa itse sopimusneuvotteluista ja muista 
sopimussuhteeseen liittyvistä valmistelusta johtuvista omista 
kustannuksistaan. Mikäli neuvottelut eivät johda sopimuksen 
tekemiseen, yksikään osapuoli ei vastaa toiselle osapuolelle 
aiheutuneista kustannuksista tai muista vahingosta. 

7. SOVELLETTAVA LAKI  

Tähän aiesopimukseen sovelletaan Suomen lakia.  

8.  ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU  

Tämän aiesopimuksen ehdoista tai sen noudattamisesta syntyvät 
erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluteitse. 
Neuvotteluiden epäonnistuessa tästä sopimuksesta aiheutuvat 
riidat ratkaistaan lopullisesti Turun käräjäoikeudessa. 

Tästä sopimuksesta on tehty kuusi samasanaista kappaletta, yksi 
kullekin osapuolelle. 

[Forssa, [  ]  . kuuta 2021] 

__________________ 
[Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä] 
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LIITYNTÄSOPIMUS 
Liitymme täten aiesopimukseen ja sitoudumme 
noudattamaan sen sisältöä ja ehtoja 

 

Päiväys ja allekirjoitus   

__________________  
Forssa 

__________________ 
Humppila 

__________________  
Jokioinen 

__________________ 
Tammela 

___________________ 

Ypäjä 
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