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SOPIMUS YRITYKSEN OSALLISTUMISESTA EVE-HANKKEESEEN      
25052018/in/04052019/vv08102019/in 
 
Edelläkävijyyttä ja eväitä työurien pidentämiseen -hankkeen (EVE) tavoitteena on tukea yrityksiä työelämän laadun, 
henkilöstölähtöisen tuottavuuden, työurien pidentämisen ja työhyvinvoinnin muutos- ja kehittämishaasteissa. 
 
Ensisijaisena kohderyhmänä ovat eri toimialojen yritykset ml. maaseututoimialat ja muut työyhteisöt (ei julkiset) sekä 
niiden johto ja muu henkilöstö.  
 
Hanke on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston, Keski-Suomen ELY:n ja alueen kuntien tuella. Hanketta toteutetaan 
Kokkolan ja Kaustisen seutukunnissa sekä Kannuksen kaupungissa. 
 
Sopimus koskee ____________________________________ ja Keski-Pohjanmaan ammattiopiston  
Työelämäpalveluiden sekä Osuvakoulutus Oy:n toteuttaman EVE-hankkeen välistä kumppanuutta ja yhteistyötä.  
 
 
Kumppanuus liittyy rastilla (x) merkittyihin yhteistyöteemoihin: 
 

Yhteishankinnan Täsmäkoulutus  ☐ 

C&Q osaamiskartoitus Education  ☐ 

C&Q osaamiskartoitus Pro   ☐ 

Työssä olevien työelämä- ja uraohjaus   ☐  

Työhyvinvoinnin johtamisen tila -kartoitus   ☐ 

Osaamisen johtamisen tila -kartoitus   ☐  

 
 
Yhteistyökumppani sitoutuu: 
 

• Osallistumaan valmistelutyöhön ja varaamaan riittävästi henkilöresursseja sovittujen toimenpiteiden 
läpiviemiseksi omassa työyhteisössä. 
 

• Toimittamaan sovitusti EVE-hankkeen vastuuorganisaatiolle EU-projektihallinnoinnin sekä palvelujen ja 
koulutusten toteuttamisen, seurannan ja raportoinnin edellyttämät tiedot.  

 

• Noudattaman toiminnassaan soveltuvin osin EU:n, työvoimahallinnon sekä Keski-Pohjanmaan 
ammattiopiston ja Osuvakoulutus Oy:n hanke- ja koulutustoimintaa koskevaa ohjeistusta. 

 
 
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto/työelämäpalvelut/EVE-hanke sitoutuu: 

 

• Toteuttamaan sovitut toimenpiteet projektin resurssien puitteissa.  
 
 

REFERENSSILUPA 
 
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto/työelämäpalvelut/EVE-hanke saa mainita markkinointi- ja myyntimateriaalissaan 
sekä hankeraportoinnissa, että yritys on asiakas ja yhteistyökumppani. Lupa koskee painotuotteita, internetiä ja 
sosiaalista mediaa sekä niissä julkaistavaa aineistoa. Keski-Pohjanmaan ammattiopisto saa kuitenkin julkaista 
yksityiskohtaisemman referenssikuvauksen vain, jos yrityksen vastuuhenkilö on sen hyväksynyt. 
 
 
VALOKUVIEN KÄYTTÖLUPA  
 
Valokuvia saa käyttää Keski-Pohjanmaan ammattiopisto/työelämäpalvelut/ EVE-hankkeen ja Osuvakoulutus Oy:n 
markkinoinnissa (esim. esitteet, julkaisuissa, www-sivuilla, sosiaalisessa mediassa, julisteissa, lehti-ilmoituksissa, 
esittelyissä, markkinointimateriaaleissa). 
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YHTEYSHENKILÖT 
 
Yritys 
 
Nimi:  ____________________________________________________________ 

Sähköposti: ____________________________________________________________ 

Puhelin: ____________________________________________________________ 

 

EVE-hanke 

 

Nimi:  ____________________________________________________________ 

Sähköposti: ____________________________________________________________ 

Puhelin: ____________________________________________________________ 

 
 
SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO, MUUTTAMINEN JA VAHINGONKORVAUS 
 
Tämä sopimus on voimassa allekirjoituspäivästä alkaen ________________ saakka. Lisäykset ja muutokset tähän 
sopimukseen on tehtävä kirjallisesti ja ne tulevat voimaan, kun molemmat sopimusosapuolet ovat ne 
allekirjoituksillaan vahvistaneet.  
 
Mikäli joku sopimusosapuolista rikkoo olennaisesti tämän sopimuksen ehtoja, on rikkomuksen kohteeksi joutuneella 
sopimusosapuolella oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi ja kokonaisuudessaan ilmoittamalla siitä 
kirjallisesti ja todisteellisesti sopimusta rikkoneelle osapuolelle. Keski-Pohjanmaan ammattiopistolla/EVE-hankkeella 
/Osuvakoulutus Oy:llä on oikeus purkaa tämä sopimus myös, mikäli yritys on ilmeisesti maksukyvytön, ajautuu 
konkurssiin tai yrityssaneerausmenettelyyn. 
 
Sopimusosapuoli vastaa toiselle sopimusosapuolelle tai kolmansille osapuolille aiheuttamastaan vahingosta. 
Sopimusosapuolet eivät kuitenkaan ole vastuussa toisilleen projektin yhteydessä aiheuttamastaan välillisestä tai 
epäsuorasta vahingosta. 
 
 
SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 
 
Kummallakaan sopijaosapuolella ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta tai sen osaa kolmannelle osapuolelle ilman 
toisen osapuolen etukäteistä, kirjallista suostumusta. Mikäli tästä sopimuksesta tai sen tulkinnasta aiheutuu 
erimielisyyksiä, osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan keskenään sovinnolliseen ratkaisuun pyrkimiseksi. Mikäli nämä 
neuvottelut eivät johda sovintoon, ratkaistaan riita Keski-Pohjanmaan käräjäoikeudessa. 
 
Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) saman sisältöistä kappaletta, yksi yritykselle ja yksi Keski-Pohjanmaan 
aikuiskoulutukselle. 
 
Paikka ja aika: 
 
______________________________________________  
(yrityksen edustajan allekirjoitus ja nimen selvennys)    
 
 
________________________________  __________________________________ 
Jarmo Matintalo   Max Hagström 
Kehitysjohtaja     Toimitusjohtaja 
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto,  Osuvakoulutus Oy  
työelämäpalvelut 


