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SOPIJAOSAPUOLET 

Kunta: Haapaveden kaupunki 
Yhteyshenkilö 

Puhelinnumero 

Yhteistyötaho: 
Yhteyshenkilö 

Puhelinnumero 

 

SOPIMUS 

Tässä sopimuksessa Haapaveden kaupunki ja yhteistyötaho sopivat kuntouttavan työtoiminnan 
järjestämisestä kuten lain kuntouttavasta työtoiminnasta 6 §:ssä tarkoitetaan. Tällä 
yhteistyösopimuksella sopimusosapuolet sopivat ehdoista, joilla yhteistyötaho toteuttaa kunnan 
osoittaman henkilön kuntouttavan työtoiminnan. 

 

KUNNAN JA YHTEISTYÖTAHON VELVOLLISUUDET 

Kunta 
Lain kuntouttavasta työtoiminnasta 23 §:n 1 momentin mukaisesti kunnan on vakuutettava 
kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva henkilö työtapaturma- ja ammattitautilain 3 §:n 1 
momentin mukaisella vakuutuksella. 
 
Kunta vastaa riippumatta kuntouttavan työtoiminnan järjestämistavasta siitä, että toiminta 
järjestetään lain mukaisesti ja aktivointisuunnitelmassa tai monialaisessa 
työllistymissuunnitelmassa määritellyllä tavalla. 
 
Yhteistyötaho 
Kuntouttavan työtoiminnan järjestävä taho vastaa siitä, että kuntouttavaan työtoimintaan 
osallistuvan henkilön työpanos ei korvaa työ-/virkasuhteessa tehtävää työtä eikä aiheuta työ-
/virkasuhteessa olevien henkilöiden irtisanomisia, lomauttamisia tai muita huononnuksia. 
 
Yhteistyötaho järjestää työttömälle henkilölle aktivointisuunnitelmassa sovittuun 
työtoimintajaksoon sisältyviä tehtäviä noudattaen työturvallisuuslakia. Henkilölle annetaan myös 
riittävä ohjaus kuntouttavan työtoiminnan tehtäviin, ja sijoituspäätöksessä tulee esille henkilöön 
sovellettavat tavoitteet. 
 
Yhteistyötaho nimeää työpaikalta lähiohjaajan, joka tulee työtoiminnassa olevaa työhön 
sopeutumisessa ja on yhteydessä kuntouttavan työtoiminnan yhteyshenkilöihin. Yhteistyötaho 
ilmoittaa asianomaiselle pääluottamusmiehelle työtoimintaan osallistuvasta henkilöstä ja tämän 
oikeusasemasta.  
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KORVAUS 

Yhteistyötaho voi hakea läsnäolopäiviltä kunnalta korvausta tämän sopimuksen perusteella 
toteutettavasta kuntouttavasta työtoiminnasta.  
 
Avustus on 10,09 €/toteutunut työpäivä/henkilö.  
 
Avustus maksetaan kalenterikuukausittain kun yhteistyökumppani toimittaa selvityksen kaikista 
toteutuneista kuntouttavan työtoiminnan päivistä. 

 
 

SOPIMUSEHDOT 

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. 
 
Sopimuksen osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään kahden viikon irtisanomisaika 
noudattaen.  
 
Kunta voi osoittaa tämän sopimuksen perusteella henkilön kuntouttavaan työtoimintaan sillä 
edellytyksellä, että yhteistyötaho tämän hyväksyy. 
 
Kunta ei vastaa vahingoista, jonka kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva aiheuttaa 
yhteistyötaholle. 
 
Sopimus laaditaan kahtena (2) yhtä pitävänä kappaleena kunnalle ja yhteistyötaholle. Kopio 
sopimuksesta tulee toimittaa tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistoon. 

 

ALLEKIRJOITUKSET 

Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimen selvennys 

Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimen selvennys 

 


