
AIESOPIMUS

Tässä aiesopimuksessa sovitaan sopijaosapuolten osallistumisesta suunniteltuun hankkee-
seen.

SOPIJAOSAPUOLET

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry
Puistotie 83, 04430 Järvenpää

ja

Tuusulan kunta
Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula

SOPIMUKSEN KOHDE

Tämän aiesopimuksen kohteena on hankekokonaisuus nimeltään Kumppanuudella soteen ja
kuntiin (2017-2020), jonka toteutukseen ja kehittämistulosten juurrutukseen hankeosapuolet si-
toutuvat. Hankkeeseen voi osallistua myös muita yhteiskehittämisestä kiinnostuneita tahoja.

Tuusulan kunta hyötyy hankkeesta, sillä hanke edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä,
järjestöjen yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä, kunta-järjestöyhteistyötä sekä
kuntalaisten kuulemista ja osallistamista sote-alueyksikön päätöksenteossa.

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Tämä aiesopimus astuu voimaan sopijaosapuolten allekirjoitettua sopimuksen. Mahdollisen
kielteisen rahoituspäätöksen tai muista syistä tapahtuvan sopimuksen purkamisen seurauksena
sopimuksen voimassaolo päättyy.

SOPIMUKSEN EHDOT

Tämän aiesopimuksen sopijaosapuolet vakuuttavat sitoutuneensa hankesuunnitelman mukai-
seen yhteiskehittämiseen, sillä hanke tukee sopijaosapuolten organisaatioiden omia kehittämis-
tavoitteita. Hankkeen rahoituksen hakijana ja hallinnoijana toimii Keski-Uudenmaan Yhdistys-
verkosto ry.

HANKKEEN OSAPUOLTEN KESKEISET TEHTÄVÄT

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry on päävastuussa projektin suunnittelusta, rahoituksen
hakemisesta, toiminnan käynnistämisestä, työntekijöiden palkkaamisesta, hankkeen toteutuk-
sesta, arvioinnista ja raportoinnista. Toisen sopijaosapuolen tehtävänä on tuoda hankkeeseen
oman toimintansa ja organisaationsa alueelta sellaisia edellytyksiä, osaamista ja rakenteita, jot-
ka mahdollistavat toteutumisen.

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto sitoutuu antamaan hankkeelle työntekijäresurssin sekä
toimimaan asiantuntijana kolmannen sektorin yhteistyön edistämisessä niin järjestöjen kesken,
kuntien ja järjestöjen välillä kuin myös järjestöjen ja sote-alueyksikön välillä. Lisäksi Yhdistys-
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verkosto sitoutuu järjestämään yhdistysten yhteistyötä edistäviä Järjestötreffejä Tuusulassa vä-
hintään kerran vuodessa, organisoimaan yhdessä kunnan työtekijöiden kanssa kunta-
järjestöyhteistyötä edistävän foorumin vähintään kerran hankkeen aikana sekä järjestämään
hankkeen aikana kolme kaikille kuntalaisille avointa sote-uudistukseen liittyvää tilaisuutta yh-
dessä sote-alueyksikön kanssa. Yhdistysverkosto etsii ja sitouttaa hankkeen onnistumiseksi
tarvittavat järjestöyhteistyökumppanit ja on osaltaan toteuttamassa hyvinvointia edistäviä tapah-
tumia, kuntalaisten osallistamista ja uusien yhteistyömuotojen syntymistä kuntalaisten tervey-
den ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tuusulan kunta toimii hankkeen yhteistyökumppanina koko hankeajan 3/2017-12/2020. Tuusu-
lan kunta sitoutuu tukemaan hanketta taloudellisesti niin, että panos on 6800 euroa vuonna
2017, 5920 euroa vuonna 2018, 5750 euroa vuonna 2019 ja 5750 euroa vuonna 2020. Talou-
dellinen tuki voi olla toimistotilan antamista maksutta käyttöön hanketyöntekijöille, rahallista
avustusta tai kunnan työntekijän työajasta hankkeelle käytettävää ja määriteltyä resurssia. Ta-
loudellisen tuen muoto määritellään tarkemmin hankkeen alkaessa. Lisäksi Tuusulan kunta si-
toutuu antamaan maksutta tiloja tapahtumien järjestämistä varten, osallistumaan kunta-
järjestöyhteistyötä edistävän foorumin suunnitteluun ja toteutukseen sekä nimeämään yhteys-
henkilön hankkeelle.

Tuusulan kunta toimii asiantuntijana julkisiin palveluihin liittyvän terveyden ja hyvinvoinnin edis-
tämisen sekä kunta-järjestöyhteistyön edistämisen osalta. Tuusulan kunta sitoutuu pilotoimaan
uusia yhteistyön muotoja silloin kun ne liittyvät oleellisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämi-
seen ja kunnan toimintaan.

SOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Tätä sopimusta on laadittu kaksi saman sisältöistä kappaletta, yksi kullekin sopijaosapuolelle.

Tuusulassa 25. päivänä toukokuuta 2016
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