LUONNOS
SOPIMUS ESIOPETUKSEN TUOTTAMISESTA LUKUVUODESTA 2019 – 2020 ALKAEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVANA
Sopimuksen osapuolet
Tilaaja
Lappeenrannan kaupunki
Y-tunnus:
Osoite:
Palveluntuottaja
Yritys Oy
Y-tunnus:
Osoite:

(täydennetään tarjouksesta/ilmoittautumistiedoista)

SOPIMUKSEN KOHDE
Tällä sopimuksella määritellään ne keskeiset ehdot, joilla Tilaaja ostaa yksityisessä palvelusetelituottajaksi hyväksytyssä päiväkodissa järjestettävän esiopetuksen.
Palveluntuottajalla tulee olla koko sopimuskauden voimassa kaikki esiopetuksen järjestämisen edellyttämät viranomais- ja toimiluvat. Jos sopimuskauden aikana ilmenee puutteita näissä luvissa tai luvan voimassaolo päättyy, tilaajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi.
HANKITTAVAT PALVELUT
Esiopetuspalvelun tuottajaksi voidaan hyväksyä toimija, joka on hyväksytty Lappeenrannan kaupungin
varhaiskasvatuksen yksityisen päiväkodin palvelusetelipalvelun tuottajaksi. Palveluntuottajan esiopetusta
antavan toimipisteen tulee sijaita Lappeenrannan kaupungin alueella.
Lappeenrannan kaupunki hankkii palveluntuottajalta perusopetuslain mukaista esiopetusta noin 700 tuntia vuodessa kunnan vahvistaman esiopetuksen lukuvuoden ajan.
Palveluntuottajan tulee toimia esiopetusta antaessaan voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Keskeisimmät tuotettavaa esiopetusta koskevat lait ja asetukset ovat:
- perusopetuslaki (628/1998)
- laki perusopetuslain muuttamisesta (642/2010)
- asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998)
- perusopetusasetus (852/1998)
- varhaiskasvatuslaki (540/2018)
- valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta (753/2018)
- lastensuojelulaki (417/2007)
- laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002, 932/2011)
Esiopetuksessa tulee noudattaa Lappeenrannan kuntakohtaista esiopetuksen opetussuunnitelmaa (Kasvatus- ja opetuslautakunta, 15.6.2016 § 46) sekä Lappeenrannan kaupungin asiakirjapohjalle tehtyä esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelmaa liitteineen.
Lappeenrannan kaupunki hankkii palvelua kysynnän mukaan eikä sitoudu käyttämään yhtäkään tarjottua
esiopetuspaikkaa. Sopimus ei sisällä määräostovelvoitetta eikä tuota Palveluntuottajalle yksinoikeutta
myydä Palvelua Tilaajalle.
Lappeenrannan kaupunki ei itse tuota esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 7 luvun mukaista
erityiseen maailmankatsomukseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvaa esiopetusta. Mikäli
Palveluntuottajan toiminta perustuu esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaiseen erityiseen
maailmankatsomukseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvaan esiopetukseen, on hän ilmoittautuessaan esiopetuksen palveluntuottajaksi kuvannut sen liitteessä 2.

Esiopetuksen ryhmäkokoon sovelletaan samaa sääntöä kuin pienten koulujen yhteydessä annettavassa
esiopetuksessa eli että ryhmässä on oltava vähintään seitsemän lasta. Lasten ja nuorten lautakunta voi
erikseen antaa luvan esiopetuksen järjestämiseen myös pienemmällä lapsimäärällä.
Palveluntuottaja anoo tarvittaessa lupaa esiopetuksen järjestämiseen pienemmällä lapsimäärällä keväällä esiopetushakuajan päättymisen jälkeen.
Palveluntuottajan tulee noudattaa esiopetusta tuottaessaan seuraavia toimintaa ohjaavia määräyksiä,
suosituksia, ohjeita ja lomakkeita. Palveluntuottaja vastaa siitä, että sen henkilöstö perehtyy ko. asiakirjoihin ja noudattaa niitä.



Lappeenrannan kuntakohtainen esiopetuksen opetussuunnitelma (Kasvatus- ja opetuslautakunta, 15.6.2016 § 46) (liite)
Toimintayksikön esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (Lappeenrannan kaupungin asiakirjapohja) (liite); Lappeenrannan kaupunki toimittaa kyseisen asiakirjapohjan vuosittain
palveluntuottajalle.

Seuraavat dokumentit ovat Lappeenrannan kaupungin ilmoittamassa sähköisessä järjestelmässä:
 Esiopetusta antavan yksityisen päiväkodin lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma (Lappeenranta)
 Pedagoginen arvio tehostettua tukea varten (Lappeenranta)
 Pedagoginen selvitys erityistä tukea varten (Lappeenranta)
 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS, Lappeenranta)
Yllämainitut dokumentit toimitetaan Palveluntuottajalle Tilaajan toimesta.
Esiopetus annetaan palveluntuottajan ylläpitämässä palvelusetelipäiväkodissa.
Palveluntuottaja on velvollinen tuottamaan myös varhaiskasvatusta esiopetuksen lisänä samassa päiväkodissa palvelusetelillä.
SOPIMUKSEN YLEISET VELVOITTEET
Palveluntuottajalla tulee olla voimassa kaikki esiopetuksen järjestämisen edellyttämät viranomais- ja toimiluvat.
Palveluntuottaja vastaa kaikista toimintansa aiheuttamista vahingoista myös kolmansille osapuolille, joita
varten Palveluntuottajalla tulee olla voimassa oleva vastuuvakuutus sekä riittävä vakuutusturva muiden
vahinkojen varalle.
Palveluntuottajan tulee vakuuttaa esiopetuksessa olevat lapset tapaturmien varalta.
Esiopetusta antavan henkilöstön kelpoisuusehdoissa noudatetaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta (986/1998) annettua asetusta.
Palveluntuottajan tulee huolehtia henkilöstönsä ammattitaidon säilymisestä ja kehittämisestä järjestämällä täydennys- tai muuta koulutusta sekä pitää kirjaa henkilöstön täydennyskoulutuksen toteutumisesta.
Palveluntuottajan tulee huolehtia henkilöstönsä rikostaustan selvittämisestä.
SALASSAPITO JA TIETOSUOJA
Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan palvelujen tuottamista koskevia salassapidosta ja vaitiolovelvollisuudesta annettuja säädöksiä.
Kaikki asiakasta koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä ao. lainsäädännön mukaan eikä niitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille, jolleivat viranomaismääräykset muuten määrää. Asiakasperheitä ja lapsia
koskevia tietoja saavat käsitellä ainoastaan asiakkaan esiopetuksesta/hoidosta ja kasvatuksesta vastaavat henkilöt.
Esiopetuksessa olevat lapset ovat Lappeenrannan kaupungin asiakastietojärjestelmässä.

Sopijapuolten toisilleen luovuttamia salaisia tietoja sopijaosapuolet eivät saa luovuttaa tai muuten paljastaa kolmannelle osapuolelle ilman sopijapuolen nimenomaista lupaa.
Tilaaja sitoutuu pitämään salassa Palveluntuottajan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain
612/1999 (jäljempänä JulkL) tarkoittamat liike- ja ammattisalaisuudet. Palveluntuottajan tulee ymmärtää
ja hyväksyä, että pelkästään palveluntuottajan oma ilmoitus tai halu ei merkitse sitä, että asia tai asiakirja
on salassa pidettävä liike- tai ammattisalaisuus vaan asia arvioidaan JulkL:n mukaan. Mikäli palveluntuottajan asiakirjat sisältävät liikesalaisuuksia, tulee palveluntuottajan merkitä kyseiset asiakirjat selkeästi
sekä perustella asiakirjoissa niiden liikesalaisuuksiksi merkitsemisen perusteet.
PALVELUN SISÄLTÖ JA LAATU
Palvelujen tulee vastata sitä tasoa, jota edellytetään lainsäädännössä ja Lappeenrannan kuntakohtaisessa esiopetuksen opetussuunnitelmassa (Kasvatus- ja opetuslautakunta, 15.6.2016 § 46). Palveluntuottajan tulee olla hyväksytty varhaiskasvatuksen palvelusetelituottajaksi.
Palveluntuottamisessa noudatetaan soveltuvin osin Lappeenrannan kaupungin Varhaiskasvatuksen yksityisten päiväkotien sääntökirjaa: esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvon
määräytyminen, asiakkaan omavastuuosuuden periminen, lapsen kasvun ja oppimisen tuki päiväkotitoiminnassa, esiopetuksen loma-aikojen omavastuu, palveluntuottajalle asetetut vaatimukset ja velvoitteet,
sähköisiin palvelusetelijärjestelmiin liittyvät toimintatavat, kunta rekisterin pitäjänä, asiakasta ja palveluntuottajaa koskevat sopimuserimielisyydet, omavalvontasuunnitelma ja tietojärjestelmät.

VALVONTA, RAPORTOINTI, AUDITOINTI JA YHTEISTYÖ
Palvelun laadun valvonta ja tarkastusoikeus
Palveluntuottajan on toimitettava tilaajavastuulain mukaiset selvitykset sekä henkilöstöluettelo sisältäen
henkilöstön tutkintotodistukset 30.6 mennessä.
Lappeenrannan kaupungin asiakirjapohjalle tehty esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma
liitteineen sekä edellisen vuoden toimintakertomus on toimitettava Tilaajalle vuosittain Tilaajan ilmoittamaan päivämäärään mennessä.
Palveluntuottaja antaa säännöllisesti selvitykset tuotetuista palveluista Lappeenrannan kaupungin asiakastietojärjestelmää käyttäen.
Tilaajalla on oikeus teettää asiakastyytyväisyyskysely asiakasperheille ja ylläpitää muita vastaavia esiopetuksen laadullisia mittareita.
Tilaajalla on oikeus tehdä Palveluntuottajan luona tarkastus- ja auditointikäyntejä. Palveluntuottajan on
velvollisuus näyttää Tilaajan vaatimat dokumentit, elleivät dokumentit ole erikseen määritelty sisältävän
yrityssalaisuuksia.
Palveluntuottaja antaa Tilaajalle tämän kulloinkin tarvitsemat tiedot ja selvitykset tuotettavasta esiopetuksesta.
Tilaaja ja Palveluntuottaja ovat velvoitettuja tiedottamaan toisilleen asioista, jotka voivat vaikuttaa sopimuksen määrittelemien velvoitteiden toteuttamiseen.
Jos Palveluntuottajan tuottamissa palveluissa havaitaan epäkohtia tai jos toiminnassa todetaan muutoin
selkeitä puutteita, Tilaaja voi antaa huomautuksen tai määräyksen puutteiden korjaamisesta. Mikäli puutteita ei korjata annettuun määräaikaan mennessä, voi Tilaaja purkaa esiopetuksen ostopalvelusopimuksen.
Tilaaja ja Palveluntuottaja neuvottelevat etukäteen mahdollisista toiminnan muutoksista.
Palveluntuottajan yhteyshenkilönä sopimukseen liittyvissä asioissa toimii Palveluntuottajan määrittelemä
yhteyshenkilö ja Tilaajan yhteyshenkilönä yksityisestä varhaiskasvatuksesta vastaava viranhaltija.

YLIVOIMAINEN ESTE
Ylivoimaiseksi esteeksi (force majeure) katsotaan sellainen sopimuksen solmimisen jälkeen sattunut
seikka, kuten sota, kapina, sisäinen levottomuus, viranomaisen suorittama pakko-otto, takavarikko, valuuttarajoitukset, tuonti- ja vientikielto, luonnonmullistus, yleinen liikenteen tai energian jakelun keskeytys, laajahko työselkkaus tai tulipalo taikka muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen syy, joka
ei ole ollut sopijapuolten tiedossa ja joka estää tai tekee mahdottomaksi sopimukseen perustuvien velvoitusten täyttämisen.
Ylivoimaisen esteen olemassaolosta on annettava viranomaisen todistus tai muu, sopijapuolten yhdessä
luotettavaksi toteama selvitys.
Sopijapuoli ei voi vedota ylivoimaiseen esteeseen, ellei se ole viipymättä antanut siitä kirjallista ilmoitusta
tiedon saatuaan.
IMMATERIAALIOIKEUDET
Palveluntuottaja vastaa siitä, että tarjoamansa esiopetus ja siinä käyttämänsä menetelmät ja välineet
eivät loukkaa joidenkin kolmansien osapuolten patentti-, tekijän- tai muuta immateriaalioikeutta. Jyseehtojen kohdan 20.2. ja 20.3. lisäksi todetaan, että mikäli Osapuolet toteavat tai lainvoimaisella päätöksellä todetaan, että Sopimuksen mukainen Palvelun käyttö loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, Palveluntuottaja hankkii kustannuksellaan Tilaajalle oikeuden käyttää Palvelua jatkossakin
Sopimuksen mukaisesti. Vaihtoehtoisesti Palveluntuottaja voi toimittaa veloituksetta korvaavan Palvelun
tai muuttaa Palvelua niin, ettei sen käyttö enää loukkaa kolmannen oikeuksia.
PALVELUN HINTA
Lappeenrannan kaupunki sitoutuu maksamaan esiopetukseen otetusta lapsesta palveluntuottajalle oppilaan iän mukaan määräytyvän kotikuntakorvauksen, jonka Valtionvarainministeriö päättää vuosittain,
31.12. mennessä. Korvauksen suuruus ilmoitetaan sopimuskumppaneille kirjallisesti Valtiovarainministeriön päätöksen saapumisen jälkeen, viimeistään helmikuussa.
Korvaus maksetaan tuotetusta palvelusta Palveluntuottajalle jälkikäteen kerran kuukaudessa. Esiopetuksessa aloittavasta lapsesta maksetaan korvaus yhteensä kymmeneltä kuukaudelta kunkin lukuvuoden
ajalta. Mikäli lapsi aloittaa esiopetuksen myöhemmin kuin lukukausi virallisesta alkaa tai lopettaa esiopetuksessa kesken kalenterikuukauden, maksetaan korvaus toteutuneiden toimintapäivien mukaisesti.
Arvon laskentaperusteena käytetään kuukauden toimintapäivien lukumäärää. Viimeinen hoitopäivä on
arkipäivä ja samalla viimeinen laskutuspäivä.
LASKUTUS JA MAKSUEHDOT
Palveluntuottaja laskuttaa Lappeenrannan kaupunkia jälkikäteen kerran kuukaudessa seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä.
Maksuehto on 14 päivää netto hyväksyttävän laskun saapumisesta lukien. Myöhästyneelle maksusuoritukselle maksetaan korkolain mukainen vuotuinen viivästyskorko.
TILAAJAVASTUU
Tilaajalla on oikeus seurata sopimuskauden aikana Palveluntuottajan taloudellisia edellytyksiä sopimuksen täyttämiseen. Palveluntuottajan on toimitettava Tilaajalle 12 kuukauden välein sopimuskauden aikana tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset selvitykset (kts. valvonta, raportointi, auditointi ja yhteistyö).
Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos Palveluntuottaja ei toimita määräajassa kyseisiä selvityksiä. Ennen sopimuksen purkamista Tilaajan tulee kirjallisesti huomauttaa Palveluntuottajaa laiminlyönnistä ja
ilmoittaa sopimuksen purkamisen uhasta, ellei laiminlyöntiä korjata Tilaajan vaatimassa kohtuullisessa
ajassa.

Jos Tilaajalle määrätään tilaajavastuulain (1233/2006) mukaisia seuraamusmaksuja, koska Palveluntuottaja on laiminlyönyt tilaajavastuulain noudattamisen tässä sopimussuhteessa, Palveluntuottaja on velvollinen korvaamaan seuraamusmaksut ja muut laiminlyönnin johdosta Tilaajalle aiheutuneet kulut täysimääräisinä.
Mikäli sopimuskauden kuluessa asiassa ilmenee, että tilaajavastuulain edellyttämissä selvityksissä olisi
puutteita tai näistä selvityksistä ilmenisi tai muutoin ilmenisi puutteita lakisääteisten velvoitteiden noudattamisessa, Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi.
SOPIMUKSEN PURKAMINEN
Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, jos
- esiopetus todetaan toistuvasti sopimuksen vastaiseksi muista kuin kohdassa ylivoimainen este
(force majeure) luetelluista syistä tai
- Palveluntuottaja laiminlyö toistuvasti sopimuksen mukaiset velvoitteet tai
- Palveluntuottaja ajautuu konkurssiin tai muutoin havaitaan Palveluntuottajalla sellaisia taloudellisia vaikeuksia, että sopimuksen velvoitteiden noudattaminen näyttää vaarantuvan.
Palveluntuottajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, jos
- Tilaaja laiminlyö sopimuksen mukaisen korvauksen maksamisen
- Tilaaja laiminlyö jatkuvasti sopimuksen mukaiset velvoitteensa
Palveluntuottajalla tulee olla koko sopimuskauden voimassa kaikki esiopetuksen järjestämisen edellyttämät viranomais- ja toimiluvat. Esiopetusta antavan henkilöstön kelpoisuusehdoissa noudatetaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta (986/1998) annettua asetusta. Asetuksen mukaisesti Palveluntuottajalla voi tuottaa esiopetusta väliaikaisesti enintään vuoden ajan ilman, että asetuksen vaatima kelpoisuusehto täyttyy. Tätä valvotaan sopimuksessa aiemmin mainitulla vuosittain toimitettavalla henkilöstöluettelolla tutkintotodistus liitteineen. Mikäli palveluntuottaja ei toimita kyseistä selvitystä sovitusti Tilaajalle, on Tilaajalla oikeus purkaa sopimus. Mikäli palveluntuottaja ei kykene huolehtimaan asetuksen mukaisesta henkilöstön kelpoisuudesta, voidaan sopimus purkaa välittömästi, kun palvelua on tuotettu
vuosi ilman asetuksen kelpoisuusehtojen täyttymistä.
MUUTOKSET SOPIMUKSEEN
Mahdolliset muutokset ja lisäykset tähän sopimukseen tehdään kirjallisesti. Muutokset tulevat voimaan,
kun molemmat sopijapuolet ovat allekirjoituksillaan hyväksyneet muutokset.
MUUT EHDOT
Muilta osin hankinnan osalta noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 Palvelut, päivitysversio 2017).
ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN
Sopimuksen tulkinnassa ja riitojen ratkaisemisessa sovelletaan sopimuksen tekohetkellä Suomessa voimassa olevaa oikeutta. Sopimuksista johtuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Mikäli sopimusta koskevasta erimielisyydestä ei neuvotellen päästä ratkaisuun, riita-asian ratkaisee
jommankumman osapuolen nostamasta kanteesta ensimmäisenä asteena Etelä-Karjalan käräjäoikeus.
SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO
Tämä sopimus on voimassa sopimuksen allekirjoittamisajasta alkaen toistaiseksi. Osapuolilla on oikeus
purkaa sopimus, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan eikä kohtuullisessa ajassa
korjaa laiminlyöntiään kirjallisesta huomautuksesta huolimatta.
JYSE kohdassa 18 mainittujen tilanteiden lisäksi Tilaajalla on oikeus irtisanoa Sopimus, mikäli 1) Tilaajan toiminta päättyy, 2) Palvelu käy tarpeettomaksi.
Sopimusta ei saa kumpikaan osapuoli siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen suostumusta.

ALLEKIRJOITUKSET
Tätä sopimusta on tehty kaksi saman sisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.
Lappeenrannassa
xkuun xx päivänä 2019
Tilaajan allekirjoitus
Lappeenrannan kaupungin lasten ja nuorten lautakunnan puolesta
___________________________________
nimi
viran tai toimen nimike
Lappeenrannassa ______________päivänä 2019
Palveluntuottajan allekirjoitus

___________________________________
nimi
Lappeenrannassa ______________päivänä 2019

LIITTEET
- kutsu ilmoittautua esiopetuksen palveluntuottajaksi lukuvuodesta 2019–2020 alkaen
- ilmoittautuminen liitteineen
- sopimusehdot JYSE 2014 Palvelut
- Lappeenrannan kuntakohtainen esiopetuksen opetussuunnitelma
- Toimintayksikön esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (Lappeenrannan kaupungin asiakirjapohja)
- Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatuksen yksityisten päiväkotien sääntökirja

