Liite 60, khall 21.12.2020 § 246
Sopimus työllisyyspalveluista

1. Sopijaosapuolet:
Palveluntuottaja: Mäntsälän kunta
Osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä
Y-tunnus: 0129261-5

Myöhemmin Palveluntuottaja
Tilaaja: Pornaisten kunta
Osoite: Kirkkotie 176, 07171 Pornainen
Y-tunnus: 0130095-3

Myöhemmin Tilaaja

2. Yhteyshenkilöt
Tilaajan yhteyshenkilö:

Tuottajan

yhteyshenkilö

palveluntuottamiseen

liittyvissä

asioissa:

työllisyyskoordinaattori Tiina Hast. Sopimusasioissa hallintojohtaja Esa Siikaluoma.

3. Hankintapäätös
Tähän sopimukseen on kirjattu ne periaatteet, velvoitteet ja oikeudet, joita
sovelletaan sopijaosapuolten välillä koko sopimuksen keston ajan.

4. Sopimuksen kohde ja tarkoitus
Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan työllisyyspalveluja.
Tilaaja valitsee/osoittaa asiakkaat palvelun piiriin.

5. Sopimuskausi
Määräaikainen sopimuskausi alkaa

1.1.20201 ja päättyy 31.12.2022.

Sopimuksen jatkosta neuvotellaan 30.11.2022 mennessä. Sopimus voidaan
molemmin puolin sanoa irti 3 kk:n irtisanomisajalla.

6. Palvelun laatu ja laadun valvonta

Palveluntuottaja seuraa palvelun toteutumista ja valvoo palvelun laatua.
7. Palvelun tuottamiseen käytettävä henkilöstö

Palveluntuottaja on tarjouksessaan sitoutunut erityisesti seuraavaan:
-

palveluntuottajalla on käytössään henkilöstöresurssia keskimäärin
6 - 9 h/viikko.

Tapaamiset tapahtuvat Pornaisten kunnan erikseen osoittamassa tilassa Pornaisissa.
10. Hinta
Käytössä olevien henkilöresurssien osalta on laskettu sivukuluton keskituntihinta,
johon lisätään 10 %. Tuntihinta on 19,36 euroa + 1,94 = 21,30 euroa. Laskutus
tapahtuu puolen tunnin tarkkuudella pyöristäen lähimpään joko täyteen tai puolen
tuntiin, puolen tunnin hinta on 10,65 euroa. Sopimuksen toteuttamisen aiheuttamat
matkakulut laskutetaan KVTES:n mukaisesti.

Palveluiden tilaaja vastaa tulkkauskuluista. Materiaalikuluista ja muista aineistosta
sovitaan tarvittaessa erikseen.

15. Muut sopimusehdot
Rekisterinpito, salassapito ja vaitiolovelvollisuus sekä arkistointi
Palveluntuottajan salassapito- ja vaitiolovelvollisuus on vähintään yhtä laaja kuin
Tilaajan palveluksessa olevalla henkilökunnalla. Syntyneisiin asiakirjoihin, niiden
säilytykseen ja luovutukseen sovelletaan julkisuuslakia, henkilötietolakia, sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettua lakia, laki
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista muita henkilötietojen käsittelyä
koskevia säännöksiä sekä Tilaajan antamia ohjeita. Palveluntuottaja sitoutuu
noudattamaan

henkilötietojen

käsittelyssä

myös

EU:n

tietosuoja-asetuksen

säännöksiä ja Tilaajan sen perusteella antamia määräyksiä ja ohjeita.

Tilaaja on kaikkien toiminnassa syntyvien asiakasasiakirjojen henkilötietolaissa
tarkoitettu rekisterinpitäjä. Toiminnassa muodostuvat asiakasasiakirjat ovat Tilaajan
asiakirjoja. Palveluntuottajan tulee asiakirjoja käsitellessään noudattaa sitä, mitä
viranomaisen asiakirjojen käsittelystä säädetään.

18. Allekirjoitukset ja päiväys

-----------------------------------------

-----------------------------------

Esa Siikaluoma
hallintojohtaja
Mäntsälän kunta

Pornaisten kunta

