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YHTEISTYÖSOPIMUS NUORISOLAIN MUKAISEN ETSIVÄN NUORISOTYÖN
JÄRJESTÄMISESTÄ

1. Sopijapuolet

Helsingin kaupungin opetusvirasto (jäljempänä opetusvirasto)
Opetusvirasto, Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja
Osoite: PL 3000 (Hämeentie 11 A)
00099 Helsingin kaupunki

Palveluntuottaja
(jäljempänä palveluntuottaja
Nimi:
Osoite:
y-tunnus:

Sopijapuolten yhteyshenkilöt

Opetusvirasto:

Nimi:
puhelinnumero
sähköposti:

Palveluntuottaja:

Nimi
puhelinnumero
sähköposti

2. Sopimuksen tarkoitus ja kohde

Nuorisolain (693/2010) 7 b § 1.mom. mukaan etsivän nuorisotyön teh-
tävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellais-
ten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja
itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille.

Nuorisolain 7 b § 2. mom. mukaan kunta voi järjestää etsivää nuoriso-
työtä hankkimalla palveluja myös nuorten palveluja tuottavalta yhtei-
söltä.
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Tällä sopimuksella osapuolet sopivat siitä, että (palveluntuottajan nimi)
järjestää Kaupungille nuorisolain 7 b §:ssä tarkoitettua etsivää nuoriso-
työtä. Tämä sopimus ei rajoita Kaupungin oikeutta järjestää etsivää
nuorisotyötä tarvittavilta osin myös osana kaupungin omaa toimintaa.

3. Sopimuksen voimassaolo

Tämä sopimus on voimassa 1.1.2017 - 31.12.2018.

Palveluntuottaja ja opetusvirasto voivat lisäksi sopia keskenään suora-
hankintaa käyttäen yhteistyösopimuksen jatkamisesta alkuperäistä so-
pimusta vastaavilla ehdoilla, sen mukaisina kuin ne ovat voimassa so-
pimuskauden päättyessä, enintään kahden vuoden ajaksi (optiokausi).

Päätös optiokauden käytöstä on tehtävä ennen sopimuskauden päätty-
mistä.

4. Etsivän nuorisotyön rahoitus

Palveluntuottaja hakee etsivään nuorisotyöhön vuosittain valtionavus-
tusta opetus- ja kulttuuriministeriön erikseen antamien ohjeiden mukai-
sesti. Valtionapu maksetaan suoraan palveluntuottajan tilille. Palvelun-
tuottajalla on valtionavustuksen käyttöä koskeva selvitysvelvollisuus.

Valtionavustusviranomainen voi asettaa tässä yhteistyösopimuksessa
ja sitä edeltäneessä tarjouskilpailussa mainitsemattomia ehtoja avus-
tuksen myöntämiselle. Opetusvirasto ei ratkaise valtionavustuksen
myöntämistä eikä ole toissijaisessakaan vastuussa

Helsingin kaupungin opetusvirasto myöntää etsivän nuorisotyön järjes-
töavustusta palveluntuottajalle, joka saa etsivän nuorisotyön valtion-
avustusta. Järjestöavustuksia myönnetään vuosittain opetusviraston
talousarvioon hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa. Opetusviraston
järjestöavustus tulee olemaan kaikille palveluntuottajille samansuurui-
nen etsivän nuorisotyön henkilötyövuotta kohden ja se on arviolta
15 000 - 25 000 euroa/ henkilötyövuosi. Avustuksen tarkka suuruus
määräytyy valtionavustussumman täsmentyessä. Järjestöavustuksen
saaja on velvollinen antamaan opetusvirastolle ne tiedot, jotka ovat tar-
peen järjestöavustuksen seurantaa ja valvontaa varten.
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5. Raportointi ja yhteistyö

5.1 Sopimuksen toteutumisen seuranta

Palveluntuottaja ja opetusvirasto toimivat sopimuskauden aikana yh-
teistyössä palvelun tuottamiseen ja toiminnan kehittämiseen liittyvissä
asioissa.

Palveluntuottaja on velvollinen antamaan opetusvirastolle kaikki ne tie-
dot, jotka ovat tarpeen sopimuksen toteutumisen seurantaa ja valvon-
taa varten.

Palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan puolen vuoden välein tarvittavat
raportit toiminnastaan Kaupungille. Raportoinnin sisällöstä sovitaan
erikseen.

5.2 Palveluntuottajan taloudellisen tilanteen seuraaminen

Alla oleva ehto korvaa kokonaan Jyse 2014 Palvelut -ehtojen kohdan
21.1

Palveluntuottajan on toimitettava opetusvirastolle sopimussuhteen ai-
kana sen vaatimuksesta ja vaatimuksessa esitetyssä määräajassa seu-
raavat selvitykset.

- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys
siitä, että verovelkaa koskeva veronsaajan hyväksymä maksusuunni-
telma on tehty, sekä
- todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen
maksamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmak-
suja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty.

Todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia
niiden Kaupungille jättämispäivästä laskettuna.

6. Palveluntuottajan tehtävät

Palvelutuottaja sitoutuu järjestämään tällä sopimuksella hankittavan et-
sivän nuorisotyön (693/2010) nuorisolain ja palvelukuvauksen (liite 1)
mukaisesti. Toiminnan toteutumista tarkastellaan sopimusneuvottelujen
yhteydessä ja muutoin tarvittaessa.

Palveluntuottaja sitoutuu lisäksi noudattamaan toiminnassaan viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia(1030/1999), henkilö-
tietolakia(523/1999) ja muuta toimintaan vaikuttavaa lainsäädäntöä.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523
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7. Palvelun tuottamiseen käytettävä henkilöstö

Palveluntuottaja sitoutuu asettamaan riittävän ja ammattitaitoisen hen-
kilöstön palvelun tuottamiseen. Henkilöstölle asetetut vaatimukset on
kuvattu tarkemmin palvelukuvauksessa (liite 1). Mikäli palvelun suorit-
tamisesta vastaava henkilö vaihtuu, palveluntuottaja sitoutuu asetta-
maan uuden, vastaavan ammattitaidon omaavan henkilön ja ilmoitta-
maan muutoksesta välittömästi.

Palveluntuottaja nimeää yhteyshenkilölle sijaisen.

Palveluntuottaja sitoutuu etsivää nuorisotyötä tuottaessaan noudatta-
maan lakia lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
(504/2002).

Palveluntuottajan henkilöstön katsotaan kaikissa olosuhteissa toimivan
palveluntuottajan työnjohdon ja valvonnan alaisuudessa. Palveluntuot-
taja vastaa kaikista henkilöstöään koskevista työnantajan maksuvel-
voitteiden piiriin kuuluvista veroista ja muista maksuista. Palveluntuot-
tajan on huolehdittava kustannuksellaan alalla tavanomaisten vakuu-
tusten voimassaolosta.

8. Alihankinta

Palveluntuottaja ei käytä alihankkijaa.

9. Asiakastietojen käsittely

Palveluntuottaja kerää ja käsittelee etsivää nuorisotyötä tuottaessaan
asiakkaiden henkilötietoja opetusviraston lukuun. Palveluntuottaja si-
toutuu käsittelemään henkilötietoja laillisesti ja noudattamaan huolelli-
suutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Palveluntuottajan on myös henki-
lötietolain 32 §:n mukaan ennen tietojen käsittelyyn ryhtymistä annet-
tava kaupungille asianmukaiset selvitykset ja sitoumukset ja muutoin
riittävät takeet henkilötietojen suojaamisesta.

10. Salassapito ja henkilötietojen käsittely

Sen lisäksi, mitä henkilötietolaissa (523/1999) säädetään henkilötieto-
jen käsittelystä, etsivässä nuorisotyössä voidaan yhdistää tai muutoin
käsitellä tehtävässä saadut tiedot tuen tarpeessa olevien nuorten yksi-
löimiseksi ja etsivän nuorisotyön tehtävien hoitamiseksi. Käsiteltäessä
yksittäistä nuorta koskevaa asiaa etsivässä nuorisotyössä kirjataan
nuoren yhteys- ja yksilöintitietojen ilmoittaja, päätetyt jatkotoimenpiteet
sekä mitä tietoja ja kenelle nuoresta on annettu. Henkilötietojen käsitte-
lystä vastaa rekisterinpitäjänä kunta.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523
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Etsivän nuorisotyön tehtäviä hoitava ei saa ilmaista sivullisille, mitä hän
tämän lain mukaisia tehtäviä hoitaessaan saa tietää nuoren henkilö-
kohtaisista oloista, terveydentilasta, nuoren saamista etuuksista tai tu-
kitoimista sekä hänen taloudellisesta asemastaan.

Etsivän nuorisotyön yhteydessä saadaan luovuttaa nuorta koskevia tie-
toja edelleen toiselle viranomaiselle vain nuoren ja, jos nuori on alaikäi-
nen, myös hänen huoltajansa suostumuksella. Tiedot on hävitettävä
heti, kun ne eivät ole enää välttämättömiä tehtävän hoitamiseksi.

11. Palveluntuottajan muut velvollisuudet ja vastuut

Jyse 2014 Palvelut -ehtojen kohtaa 7.3 sovelletaan seuraavassa muo-
dossa:

7.3 Jos palveluntuottaja aiheuttaa vahinkoa kolmannelle taholle tämän
sopimuksen mukaisia velvoitteita täyttäessään, ja jos opetusvirasto on
jollain perusteella ensisijaisesti vastuussa edellä kerrotusta vahingosta,
on opetusvirastolla oikeus saada palveluntuottajalta vastaavan suurui-
nen vahingonkorvaus kuin mistä opetusvirasto on ensisijaisessa vas-
tuussa kolmannelle.

12. Sopimuksen purku

Molemmilla osapuolilla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittö-
mästi, mikäli toinen osapuoli olennaisesti rikkoo tai laiminlyö tämän so-
pimuksen ehtoja eikä korjaa rikkomustaan kohtuullisessa ajassa toisen
sopijapuolen toimittamasta kirjallisesta huomautuksesta huolimatta.

Opetusvirastolla on oikeus purkaa sopimus, jos palveluntuottaja on lai-
minlyönyt verojen tai lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen maksami-
sen tai jos palveluntuottaja ei toimita määräajassa pyydettyjä selvityk-
siä. Ennen sopimuksen purkamista opetusviraston tulee kirjallisesti
huomauttaa palveluntuottajaa laiminlyönnistä ja ilmoittaa sopimuksen
purkamisen uhasta, ellei laiminlyöntiä korjata opetusviraston vaati-
massa kohtuullisessa ajassa. Jos palveluntuottaja joutuu konkurssiin,
selvitystilaan tai yrityssaneeraukseen on opetusvirastolla oikeus purkaa
sopimus.

Palveluntuottajalla on lisäksi oikeus purkaa sopimus, mikäli opetus- ja
kulttuuriministeriö ei myönnä valtionavustusta etsivän nuorisotyön jär-
jestämistä varten.
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13. Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys

Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos sopimusasiakirjat ovat kes-
kenään ristiriidassa, noudatetaan niitä seuraavassa keskinäisessä pä-
tevyysjärjestyksessä:

1. Sopimus
2. Hankinnan kohteen palvelukuvaus (liite 1)
3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa

(Jyse 2014 Palvelut) (liite 2)

Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja sovelletaan tätä sopimusta
täydentävästi. Tämän sopimuksen tai sen tarkoituksen ja tavoitteen
vastaista yleisten sopimusehtojen mukaista ehtoa ei sovelleta

14. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti
sopijaosapuolten välisissä neuvotteluissa.

Ellei tämän sopimuksen tulkintaa ja soveltamista koskevasta mahdolli-
sesta erimielisyydestä päästä neuvotteluteitse ratkaisuun, jätetään asia
hallintoriita-asian osalta Helsingin hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ja
mahdollisen yksityisoikeudellisen riita-asian osalta Helsingin käräjäoi-
keuden ratkaistavaksi.

15. Sopimuskappaleet ja allekirjoitukset

Tätä sopimusta on laadittu kaksi samasanaista kappaletta, yksi kum-
mallekin sopijapuolelle.

Helsinki xx.xx.2016

Helsingin kaupungin opetusvirasto Palveluntuottaja

______________________ _______________________
Linjanjohtaja, nuoriso- ja
aikuiskoulutuslinja
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LIITTEET:
1. Palvelukuvaus
2. JYSE 2014 PALVELUT
3. Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 12.12.2011


